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nejenom poletování snìhových vloèek,
ale i zvýený pohyb v obchodní síti s nezbytnou výzdobou nás upozoròuje na to,
e se pøiblíil konec roku a nastává èas
vánoèní. Vìtina z nás, pøestoe si kadý
rok øíká ji nikdy, podlehne veobecnému shonu za úèelem shánìní dárkù, vánoèních pøíprav èi novoroèních pøedsevzetí. Ti rozumnìjí se na to hemení dívají
s nadhledem, dávajíce najevo, e jich se
tento konzumní styl ivota nedotýká, aby
pak v dopoledních hodinách tìdrého dne
shánìli alespoò nìjakou tu malièkost pro
své pøátele a blízké. On pøece tìdrý den
bez pøátel, stromeèku a dárku není to pravé oøechové. A pokud nìkdo tvrdí, e èas
vánoèní v nìm nevyvolává vzpomínky
a urèitý druh nostalgie, tak le. Pøipomíná mi to pána, co mì nedávno navtívil,
aby mi sdìlil, e po edesáti letech proitých v Náchodì doel ke zjitìní, e se mu
v naem mìstì nelíbí naprosto nic, a pøesto není témìø ádná událost ve mìstì, ke
které by nezaujal stanovisko.
A chceme nebo ne, èas vánoèní vyvolává lidskou solidaritu, vzpomínky a nutí nás
k zamylení nad tím, co bylo a co bude.
Nae bilancování není úèetní uzávìrka
a tak výsledek není nikdy jednoznaèný.
My starí vìtinou docházíme k závìru,
e chyba není v tom, co jsme udìlali, ale
v tom, co jsme neudìlali a nikdy u neudìláme, protoe èas nelze vrátit. Moje
ohlédnutí za minulým rokem musí být
dvojí. Jako obèana, èlovìka, který ije svùj
obyèejný ivot a z pozice starosty mìsta.

V prvním pøípadì si svùj úèet zhodnotím
sám, ve druhém dám na váhy svá slova,
sliby, èiny a uvidím, na kterou stranu vy
tyto váhy nakonec vychýlíte.
Neijeme v lehké dobì. Politický chaos,
nevalná hospodáøská situace, nevyøeené
otázky pocházející z nedávné minulosti.
Èeská skepse a chu hodnotit vìci spíe
negativnì nevytváøejí v naí spoleènosti
optimistickou náladu. Mravokárci v tomto
státì varovnì zdvihají prst a v naem tisku prakticky nenajdeme pozitivní zprávu.
Z vlastní zkuenosti vím, e ani o ni nestojí. Pøesto si myslím, e jsem souèástí té
astnìjí èásti lidstva, která mùe svobodnì rozhodovat o svém osudu a materiálnì
nestrádá. Vstoupili jsme do Evropské unie
a máme monost cestovat, poznávat a hlavnì srovnávat sebe a ostatní. Nebuïme na
sebe tak pøísní. I v tom vyspìlém svìtì
jsou vìci, je by v naí zemi znamenaly
minimálnì údiv a nepochopení, jak je toto
jetì v 21. století moné.
Èas vánoèní pøináí i vìtí míru tolerance a porozumìní. Pøeji Vám, aby jste
i Vá èas vánoèní a novoroèní strávili
v klidu a pohodì mezi svými nejbliími
a tìmi, které máte rádi, naplnìní vech
vaich pøání a pøedsevzetí. Nezapomeòte
ani na ty, kteøí nemají toto tìstí a pokud
mùete, podìlte se s nimi o kousek svého. A kdy to zvládnete, pøeneste tyto atributy i do bìného roku 2005. Chceme-li
ít ve sluné spoleènosti, je jediná ance.
Zaèít kadý sám u sebe.
Ing. Oldøich Ètvrteèka, starosta

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

2005

.

Èlovìèe nezlob se, kolní rok zaèíná

prosinec 2004

Zprávy
z radnice
Rada mìsta 2. 11. 2004

Veøejné osvìtlení na pìí zónì
l RM souhlasila s realizací veøejného
osvìtlení na pìí zónì v Náchodì (ul. Kamenice a Palackého), které dodá firma
Pechlát  výrobce atypických a historických svítidel a stoárù.
Kamerový monitorovací systém
l RM projednala a vzala na vìdomí upøesnìné vyhodnocení úèinnosti kamerového
monitorovacího systému.
l RM souhlasila s realizací 3. etapy kamerového systému a uzavøela smlouvu
o dílo s firmou Gepard, s. r. o., Pardubice.
Podpora obèanského sdruení
Pro Náchod
Na jednání rady se pøedstavili zakladatelé
obèanského sdruení PRO Náchod se svými projekty podporujícími rozvoj kulturního ivota v naem mìstì.
l RM vzala na vìdomí vznik tohoto sdruení a schválila podporu jejich èinnosti
v rozpoètu na rok 2005.
ádost o podporu projektu
Cyklo Glacensis
l RM schválila úèast mìsta Náchoda na
projektu Cyklo Glacensis v roce 2005
a doporuèila uhradit finanèní podíl na rok
2005 ve výi 5 tis. Kè jetì z rozpoètu
letoního roku a 10 tis. Kè zaøadit do rozpoètu roku 2005.
Cílem projektu Cyklo Glacensis je propagace cykloturistiky a prezentace turistické nabídky v pøíhranièních okresech Euroregionu Glacensis, zúèastòují se ho dobrovolní cyklisté. Setkání s sebou pøináí
informace o budování nových tras, spoleèných plánech, výmìnu názorù a zkueností
s tvorbou sportovních a kulturních projektù pro potøeby ÈR i Polska.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce s obèanským sdruením Klubu
SUN Náchod. Smlouva bude uzavøena na
dobu urèitou s úèinností od 15. 11. 2004
do 31. 12. 2007 a týká se bezplatného
pronájmu nebytových prostor ve výmìníkové stanici na sídliti SUN.
l RM schválila uzavøení dodatku ke
smlouvì o dílo s p. Robertem Ritschelem
na akci Výkladce Mìstské knihovny
v Náchodì spoèívající v prodlouení termínu dokonèení opravy a restaurování výloh do 30. 11. 2004 a v posunutí zahájení
realizace opravy a restaurování hlavního
vstupu na rok 2005 s termínem dokonèení do 30. 6. 2005.
l RM schválila uzavøení dodatku ke
smlouvì o dílo s firmou Jiøí Fabián  STA-

VOS, ve kterém se sjednává termín dokonèení stavebních úprav Mìstské knihovny v Náchodì do 20. 12. 2004.
Výmìna ventilù v objektech mìsta
l RM souhlasila s uzavøením dodatku ke
smlouvì o dílo s firmou BYTTHERM spol.
s r. o., Trutnov.
V letoním roce probìhla v 21 objektech
mìsta Náchod Výmìna automatických
regulaèních ventilù s termostatickými hlavicemi.
Pøíjezdová komunikace
k zimnímu stadionu
l RM schválila navrený zpùsob realizace stavby pøíjezdové komunikace u zimního stadionu a uzavøení smlouvu o dílo
s firmou STRABAG, a. s.
Jedná se o 257 m ivièného krytu a 30
m zámkové dlaby u vstupù do objektu.
Celá plocha bude ohranièena silnièní obrubou a èást podél budov vodicími prouky. Pøiblinì polovina plochy bude provedena vèetnì podkladních vrstev ze tìrkodrtì.
TELEGRAFICKY:
l RM souhlasila s uzavøením Smlouvy
o partnerství a vzájemné spolupráci.
Pøedmìtem této smlouvy je partnerství
a vzájemná spolupráce s Královéhradeckým krajem za úèelem zajitìní realizace
projektu Evropské projektové centrum
a jeho sí euromanaerù. Cílem projektu
je zvýení absorpèní a administrativní kapacity Královéhradeckého kraje.
l RM schválila poskytnutí dotace v roce
2004 Asociaci víceúèelových technických
sportù a èinností, Náchod.
l RM vzala na vìdomí zápisy  z komise
kulturní ze dne 13. 10. 2004, z komise
pro výchovu a vzdìlávání ze dne 6. 10.
2004, z komise výstavby ze dne 20. 10.
2004 a z dopravní komise ze dne 26. 10.
2004.
l RM schválila poskytnutí finanèních prostøedkù z rozpoètu mìsta Náchoda za
úspìnou reprezentaci Èeské republiky
a naeho regionu na Paralympijských
hrách v Aténách v letoním roce p. Bìle
Hlaváèkové (plavání 50 m znak  zlatá
medaile) a p. Michalovi Stefanu (stolní tenis jednotlivci  støíbro, drustva  zlato).
l RM schválila plán zimní údrby místních komunikací v Náchodì na zimní období 20042005.
l RM schválila sponzorský dar organizaci
Èeského svazu ochráncù pøírody JARO
Jaromìø, která se vìnuje provozování stanice pro handicapované volnì ijící ivoèichy.

Rada mìsta 16. 11. 2004

Rozpoètové provizorium
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit rozpoètové provizorium od 1. 1.
2005 do doby schválení rozpoètu mìsta
Náchoda na rok 2005.

ádosti o èerpání finanèních prostøedkù
z rezervního fondu
l RM schválila pouití vlastního rezervního fondu M Myslbekova na zakoupení
myèky na nádobí.
l RM schválila pouití rezervního fondu
pøíspìvkové organizace Z Plhov na nákup atních skøíní.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy se spoleèností Santa Monika,
s. r. o., na pronájem kanceláøských místností v èp. 1759 v Praské ulici v Náchodì. Smlouva bude uzavøena na dobu neurèitou s úèinností od 1. 1. 2004.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy se spoleèností MS VZS ÈÈK, na
pronájem nebytových prostorù v èp. 1759
v Praské ulici v Náchodì. Smlouva bude
uzavøena na dobu neurèitou s úèinností
od 1. 1. 2004.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy se spoleèností R.E.P., s. r. o., na
pronájem nebytových prostorù v èp. 1759
v Praské ulici v Náchodì. Smlouva bude
uzavøena na dobu neurèitou s úèinností
od 1. 1. 2004.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem èásti pozemku
v Bìlovsi o celkové výmìøe 225 m (vodní
plocha v sousedství deponie Babí).
Smlouva bude uzavøena na dobu neurèitou s úèinností od 1. 1. 2005.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem èásti lesního pozemku p.è. 126/1 v Braci o celkové výmìøe
36 m . Smlouva bude uzavøena na dobu
neurèitou s úèinností od 1. 10. 2004.
l RM souhlasila s uzavøením nájemních
smluv na pronájem pozemku p.è. 274 na
Babí pro zøízení zahrádek. Smlouvy se
uzavírají na dobu neurèitou s úèinností od
1. 1. 2004.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem èásti pozemku
p.è. 1589/1 v ul. Za Tratí v Náchodì.
Smlouva bude uzavøena na dobu neurèitou s úèinností od 1. 11. 2004
l RM souhlasila s uzavøením dohody
o budoucí smlouvì o zøízení vìcného bøemene se spoleèností Èeský Telecom, a. s.,
pro vedení veøejné telekomunikaèní sítì
pro novou výstavbu na sídliti SUN.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
s VaK Náchod, a. s., týkající se odvádìní
srákové vody v prostoru høbitova. Smlouva se uzavírá s úèinností od 5. 11. 2004
na dobu neurèitou.
l RM nesouhlasila s vybouráním pøíèné
zdi v objektu èp. 445 v Kladské ulici uívaném jako Komunitní centrum.
l RM uloila odboru správy majetku zahájit práce na získání pozemkù dotèených
místní komunikací U Cihelny a v souvislosti s tím zamítla prodej cca 500 m pozemku jednotlivým adatelùm.
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l RM zamítla ádosti na pronájem èásti
pozemku p.è. 1069 v Bartoòovì ulici
v Náchodì pro zøízení zahrádek. V souèasné dobì se zpracovává na tuto lokalitu
zastavovací studie.
l RM souhlasila se stavebními úpravami
venkovního vedení nízkého napìtí a pøípojek na Dobroovì a uloila pøipravit
v tomto smyslu návrh na rozpoètové opatøení pro schválení zastupitelstvem mìsta.
Jedná se o havarijní stav a práce musí být
provedeny jetì v tomto roce.
Zázemí veøejného stadionu Hamra
l RM souhlasila se zaøazením nákladù
na vybudování 2 malých bytù pro správce
stadionu do rozpoètu roku 2005.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy na
vypracování projektové dokumentace Stavební úpravy a pøístavba objektu èp. 1759,
Praská ulice, Náchod  zázemí veøejného stadionu Hamra v Náchodì, v rozsahu
pro územní rozhodnutí, stavební povolení
a provedení stavby, se spoleèností STING
NA, s. r. o., Náchod.
Revize mostù
l RM vzala na vìdomí pøedloenou zprávu o stavu mostù a uloila zahrnout do
návrhu plánu na rok 2005 potøebnou výi
finanèních prostøedkù k zabezpeèení nezbytných úprav pro zvýení ivotnosti
mostù pøes øeku Metuji.
l Dále rada uloila zajistit opravení podpìry
u lávky pro pìí pøes øeku Metuji v Náchodì
 Malém Poøíèí v I. pol. roku 2005.

Výbìr projektanta
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
a uzavøením smlouvy o dílo na zpracování projektových dokumentací na ulice Na
Pøadýnku, Sluneèná a Blakova s firmou
PRODIS Hradec Králové.
Revitalizace veøejného osvìtlení a nasvícení pøechodù
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy na
zpracování projektové dokumentace firmou HASOÒ na revitalizaci veøejného
osvìtlení v ulici Praské a Èeskoskalické
a s uzavøením smlouvy na zpracování projektu na nasvícení pøechodù pro chodce
v ulicích Bìloveská, Kostelecká, Plhovská,
Bartoòova, Komenského, Èeských Bratøí
a Polská.
Ozelenìní náspù a údrba pozemkù ve
vlastnictví jiných právnických osob
l RM schválila ozelenìní pravého svahu
eleznièního náspu v úseku vlakového
nádraí  ul. Parkány podle dokumentace schválené komisí ivotního prostøedí,
a to z prostøedkù urèených na výsadbu
zelenì ve mìstì.
V souvislosti s tímto rozhodnutím rada
uloila uzavøít s Èeskými drahami, s. p.,
dodatek nájemní smlouvy na uívání jejich pozemku v Raisovì ul., který zohlední finanèní náklady vynaloené mìstem
na ozelenìní eleznièního náspu a na následnou údrbu osázených ploch v letech
200506.

!
l RM schválila také údrbu pozemkù
v majetku Øeditelství silnic a dálnic Hradec Králové v Polské ulici seèením v roce
2005 z finanèních prostøedkù mìsta Náchoda.
Systém nakládání s komunálními odpady
l RM schválila uzavøení Smlouvy o zabezpeèení provozu systému nakládání
s komunálními odpady vznikajícími na území mìsta Náchoda a o plnìní nìkterých
dalích povinností s TS Náchod, s. r. o.
TELEGRAFICKY:
l RM schválila smlouvy o poskytnutí dotací z rozpoètu mìsta Náchoda na rok
2004 Okresnímu muzeu Náchod a Asociaci víceúèelových sportù ZO technických
sportù a èinností.
l RM jmenovala tajemníkem pracovní
skupiny pro regeneraci mìstské památkové zóny pana Vratislava Husáka.
l RM schválila vydání publikace Náchodská radnice a její reprezentanti v rozsahu
500 ks, 64 stran a uloila pøipravit návrh
smlouvy.
l RM odvolala k 31. 12. 2004 Mgr. Alee
Fetterse z funkce èlena letopisecké komise a od 1. 1. 2005 ho jmenovala kronikáøem mìsta Náchoda.
l RM schválila uzavøení Smlouvy o poskytnutí softwaru do uívání s Ministerstvem zemìdìlství ÈR. Jde o software pro
vedení evidence vodovodù a kanalizací.

Mìsto Náchod pronajme

Mìsto Náchod prodá

bytovou jednotku v domì è.p. 348, ul. Francouzská
 volný byt è. 8, 1+1, I. kat., v 1. podlaí o výmìøe 35 m .
Pøidìlení bytu do nájmu bude uskuteènìno uzavøením smlouvy o nájmu bytu na
dobu 6 mìsícù se závazkem platnost smlouvy opakovanì prodluovat, jestlie
nájemce bude øádnì plnit své povinnosti ze smlouvy vyplývající, za následujících
podmínek:
Byt 348/8  min. výe nájemného 50,13 Kè/m , kauce 20.000 Kè
Do výbìrového øízení se mùe pøihlásit zájemce, který splòuje vechny následující podmínky:

Na Hamrech èp. 1483  volný byt
3 + 1, I. kategorie è. bytové jednotky
1483/6 v II. podlaí o výmìøe 71,7
m za vyvolávací cenu 600.000 Kè.
Jugoslávská èp. 87  volný byt 1 + 1,
I. kategorie è. bytové jednotky 87/3
ve II. podlaí o výmìøe 41,6 m za
vyvolávací cenu 350.000 Kè.

1. doloí trvalý pobyt, zamìstnání èi podnikání v Náchodì nepøetritì po dobu
nejménì 5 let
2. není vlastníkem èi vìtinovým spoluvlastníkem nemovitosti slouící k trvalému
bydlení
3. není èlenem bytového drustva
4. nemá ádné závazky vùèi mìstu Náchodu
5. nebyl projednáván v pøestupkovém øízení
6. doloí schopnost platit nájemné
7. uvede jména vech osob, které s ním budou sdílet spoleènou domácnost
Podmínky è. 2 a 3 musí splòovat také manelka (manel), podmínky è. 4 a 5
musí splòovat vichni èlenové spoleèné domácnosti zájemce.
Nabídky samostatnì v uzavøené obálce oznaèené v levém horním rohu nápisem:
Výbìrové øízení  byt 348/8 neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod, odbor správy majetku, bytové oddìlení.
Uzávìrka pøihláek 10. 12. 2004
informace na tel. 491 405 247
Zn. Nejvýhodnìjí nabídce.

Nabídky samostatnì v uzavøené obálce
oznaèené v levém hor. rohu nápisem:

Výbìrové øízení
byt 1483/6  neotvírat
nebo
Výbìrové øízení
byt 87/3  neotvírat

adresovat na MìÚ Náchod, odbor správy majetku. Uzávìrka pøihláek 10. 12.
2004 ve 13 hodin.
Informace tel. 491 405 233,
491 405 237
Prohlídka bytù moná
 Na Hamrech 2. 12. a 9. 12. 2004
vdy v 11.00 hodin
 Jugoslávská 2. 12. a 9. 12. 2004
vdy v 10.00 hodin
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.

"

Vánoèní výstava
Klub Vánek Asociace rodièù a pøátel
zdravotnì postiených dìtí a Mìstská
knihovna v Náchodì si Vás dovolují pozvat na ji 4. roèník Vánoèní prodejní
výstavy, která se koná ve vstupní hale
Mìstské knihovny v Náchodì od 1. do 4.
prosince 2004. Výstava bude zahájena ve
støedu 1. prosince v 10 hodin.
Výtìek výstavy bude pouit na rekondièní a psychorehabilitaèní pobyty zdravotnì postiených dìtí.
(So)

Vánoèní trhy v Náchodì
Støeda 8. prosince 2004 po celý den
Karlovo námìstí v Náchodì
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KRONIKA
Narodili se

v øíjnu 2004
2. 10. Lucie Øehùøková
4. 10. Michaela Stanjová
9. 10. Roman Roubal
15. 10. Matìj Gennert
19. 10. imon Øíha
28. 10. Boena Dzurková
Luká Zítka
29. 10. Petr Pinkava
30. 10. Karolína Bartùòková
Luká Braha
Petr Svoboda
31. 10. Dominika Kociánová

Byli oddáni

v øíjnu 2004
1. 10.
Jan Bittner
Èervený Kostelec
Gabriela Wernerová Rtynì v Podkrk.
Milan Hrbáèek, Mladá Boleslav
Martina Kovalíèková, Trutnov
8. 10.
Jiøí Slanina, Náchod
Eva Holubová, Náchod
16. 10.
Martin Exner, Police nad Metují
Simona Zítková, Náchod
22. 10.
David Konar, Praha
Miroslava kopcová, Praha

Vánoèní hvìzda Informace øeditele
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Základní umìlecká kola J. Falty a Sdruení rodièù Vás srdeènì zvou na koncert
Vánoèní hvìzda do divadla dr. J. Èíka,
a to 15. prosince 2004 v 17 hodin. Vstupné 40 Kè.
V sobotu 4. prosince 2004
se ve vech sálech Mìstského divadla
dr. Josefa Èíka koná
maturitní ples Jiráskova gymnázia
v Náchodì.
K tanci a poslechu bude hrát hudební
skupina RELAX BAND.

Mikuláská nadílka na Lipí
Srdeènì zveme vechny dìti, maminky,
tatínky, dìdeèky i babièky do hospùdky na
Lipí. Právì tam toti bude v sobotu 4. 12.
2004 v 16 hodin opìt nadìlovat zaruèenì
pravý sv. MIKULÁ!
S sebou: rodièe  nadílku pro své dìti
dìti  básnièku pro sv. Mikuláe
Vstupné dobrovolné.
SDH Lipí a Vae LIPSKÉ MAMKY
Upozoròujeme na zmìnu otevírací
doby v separaèním dvoøe TS Náchod,
s. r. o., v Bílkovì ulici v Náchodì.
V období od 1. 12. 2004 do 28. 2. 2005:
Po, St 617 hod.
So
zavøeno

Drakiáda na Babí
Soutì o nejhezèího vlastnoruènì vyrobeného létajícího draka se na louce na Babí
rozbìhla v pondìlí 18. øíjna odpoledne.
Draci létali vysoko do té doby, ne se spustil dé. Po deti se nìkteøí opìt vznesli
nad louku. Majitelé tìch nejhezèích
a nejlépe létajících drakù byli odmìnìni
a vichni spìchali domù se poøádnì zahøát
a usuit. Dìkujeme rodièùm za pomoc pøi
organizaci.
kolektiv Z Babí

Novì zavedené operaèní postupy v léèbì
rakoviny moèového mìchýøe a rakoviny prostaty v Oblastní nemocnici Náchod, a. s.
Na urologickém oddìlení Oblastní nemocnice Náchod byly zahájeny nové operaèní
metody pøi léèbì rakoviny moèového mìchýøe. Tým lékaøù pod vedením pana primáøe
urologického oddìlení MUDr. Abdulbaseta
Hafudy provedl v uplynulém týdnu úspìnou
operaci moèového mìchýøe. Jednalo se o radikální odstranìní moèového mìchýøe a jeho
náhradu tenkým støevem. Do konce roku
je plánováno jetì 6 podobných operaèních
výkonù. Dalí novou metodou, zavedenou
urologickým oddìlením naí nemocnice,
bylo radikální odstranìní prostaty vèetnì
diagnostiky spádových mízních uzlin. Tato
metoda je provádìna u vhodných pacientù
dle mezinárodnì stanovených kriterií
a v léèbì rakoviny prostaty je suverénní
metodou. Tyto léèebné metody dosud nebyly v naí nemocnici provádìny a byly výsadou klinických pracovi. Oblastní nemocnice Náchod se tak zaøadila díky MUDr.
Hafudovi mezi nìkolik málo okresních nemocnic v Èeské republice, které tyto výkony provádìjí.
Program pro screening nádoru prsù
v Èeské republice
eny ve vìku 4569 let mají nárok na
pravidelná bezplatná vyetøení prsù. Týká
se to i en bez pøíznakù onemocnìní prsù.
ádanku na vyetøení vystaví praktický

lékaø nebo gynekolog, kterému je také
výsledek vyetøení zaslán.
První pracovitì screeningu prsù byla
pilotnì otevírána v roce 2002. Pracovitì
musela splòovat technické a kvalifikaèní
poadavky zamìstnancù. Radiodiagnostické oddìlení Oblastní nemocnice Náchod,
a. s., pod vedením prim. MUDr. Jany Zemanové vekerá odborná kritéria pro mammografický screening splnilo. Vyetøení
zaèalo provádìt od 27. 2. 2003.
V letoním roce bylo pracovitì opìtovnì provìøeno komisí odborníkù pro onemocnìní prsù Èeskou radiologickou spoleèností a Èeskou lékaøskou spoleèností
J. E. Purkynì. Po zhodnocení technických
a odborných parametrù potvrdila Oblastní
nemocnici Náchod, a. s., monost provádìt mammografická screeningová vyetøení prsù po dobu dalích 2 let.
Ing. Josef imurda
øeditel Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Váení spoluobèané,
dovolte mi, abych Vám popøál jménem svým i jménem vech pracovníkù Oblastní nemocnice Náchod, a. s., pøíjemné proití vánoèních svátkù, osobní pohodu a rodinné tìstí. Pacientùm, kteøí vyuili slueb naí
nemocnice, dìkuji za jejich projevenou dùvìru a pøeji jim pevné zdraví do
dalích let. Vem spoluobèanùm pøeji v nastávajícím roce 2005 hodnì zdraví,
pracovních i osobních úspìchù.
Ing. Josef imurda, øeditel Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
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Z TGM v Náchodì
Ve dnech 26. øíjna a na II. stupni také
jetì 15. listopadu, probìhl projektový den
na téma Les. áci 6. a 7. tøíd byli nejprve motivováni návtìvou lesa se zasvìceným výkladem pracovníkù Lesù mìsta
Náchoda, za co bychom jim chtìli jetì
jednou podìkovat. Pro ty starí byla ve kole
pøipravena beseda o vlivech lidské èinnosti na ivotní prostøedí, na její pøípravì se
podíleli i nìkteøí áci osmých a devátých
tøíd. Po závìreèné soutìi mezi tøídami se
dìti vydaly do blízkého i vzdálenìjího okolí
koly, aby také svou prací pøispìly k hezèímu prostøedí kolem nás. Pøi sbìru odpadkù nìkdy nevycházely z údivu, co
vechno dokáí lidé odhodit do lesa. Doufejme, e alespoò nìkteré z nich budou
ivotní prostøedí chránit a ne nièit.
Kolektiv uèitelù Z TGM Náchod
Projektové vyuèování
oèima áka páté tøídy
Paní uèitelka Drobná nás u mìsíc, neli déle, pøipravovala na projektové vyuèování. A ejhle, koneènì ten oèekávaný den
zaèal. Najednou zazvonil zvonek na hodinu a my jsme s napìtím oèekávali paní
uèitelku. Já se pøiznávám, e nejen já, ale
i vichni ostatní ve skupinì dostali velkou
trému. Kdy jsme zaèali kreslit, trému jsme
vichni potlaèili a zahnali nìkam daleko
do kouta. Jakmile jsem zaèal kreslit, rozklepala se mi ruka a tréma zase vítìzila,
ale potom jsem si dodal odvahy a kreslil
jsem strom v zimì. I kdy jsem mìl velikou trému, strom se mi povedl. Kamarád
si pochvaloval, e vybral toho pravého, který
umí kreslit, a hned el hledat správný èlá-

nek z encyklopedie, který by se hodil
k zimnímu stromu. Kdy jsem mìl dopsáno, neztrácel jsem èas a el jsem kreslit
dál, tentokrát strom na jaøe, a najednou
jsem zpozoroval, e spolupracující z druhé
strany mají hotovo. Podíval jsem se na jejich výtvor a pochválil jsem je. Paní uèitelka byla v dobré náladì a vymyslela jim novou
práci. Dál u jsem neposlouchal, el jsem
kreslit strom. Strom se mi povedl a hned
jsem usoudil, e to bude nejhezèí strom,
který nakreslím, ale to jsem se mýlil, protoe strom v létì byl mnohem zdaøilejí.
Ke stromu v létì jsem také napsal nejzdaøilejí èlánek. Èlánek mì unavil, a proto
jsem se el podívat na mé spolupracující.
Ti mìli velice napilno. Z veliké a silné truby papíru museli udìlat strom. Nejdøíve vzal
kamarád tempery a nabarvil ji hnìdou barvou jako strom. Kdy zaèal barvit, naèerpal jsem energii a el jsem zase kreslit,
tentokrát strom na podzim. A najednou
jsem si vzpomnìl, e je to ná poslední strom
v roèním období. Jakmile jsem si na to vzpomnìl, usoudil jsem, e se musím co nejvíce
snait, protoe se mi zaèala klepat ruka
a já jsem se hodnì bál, e to zkazím. Nezkazil jsem. Kdy jsem to ve ukonèil
a zabalil, el jsem pomoci svým spolupracovníkùm. Moc se jim ten strom povedl,
protoe tam správnì napíchali vìtvièky,
a aby toho nebylo málo, vybalil jsem z taky
mech. Pøilepili jsme ho na strom a pod nìj
jsme dali choro, vedle kterého jsme umístili rùzné katany, bukvice a iky. Práce
se vem skupinám povedla. A já pøeji vem,
nejen naí tøídì, ale i Vám, kteøí to budete
èíst, aby se Vám daøilo. Luká Král, V.C

Podzimní výstava

Ve ètvrtek 4. listopadu se na základní kole Komenského uskuteènila vernisá výstavy k podzimu s pitím èaje.
Uspoøádal ji aranérský krouek Kytice se Stacionáøem Cesta. Vernisá byla zahájena krátkým kulturním programem, který si pøipravili áci z krouku Kytice. Po této
ukázce se vichni pøítomní zahøáli horkým èajem a ochutnali drobné obèerstvení. Na
vernisá bylo pozváno mnoho hostù nejen ze stacionáøe a ze koly, ale i z MìÚ, PPP
a samozøejmì i rodièe. Dalí informace o krouku se dovíte na www.sweb.cz/zskom
 akce pro áky na konci stránky.
Jan Balcar, IX.A

Svetøíèky od babièky

Rozvazuji s dìtmi úhledný balíèek. Co v nìm asi je? Moná nìjaké dobroty.
S posledním povolením malièky spatøíme peèlivì srovnanou hromádku. Ve je trochu
malièké, hezky barevné a veselé.
Spoleènì prohlííme pruhované ateèky i s parádním klobouèkem. Svetøík s èepièkou
pro pøípad, e by panence bylo zima. Dokonce nechybí ani úplnì malinké ponoky. To
ve pro nae dìti z mateøské koly vytvoøily ikovné ruce, které nejsou zvyklé zahálet.
Ruce dvou paní, obyvatelek penzionu Harmonie v Náchodì. Holèièky, malé maminky,
se radují, jak budou svoje miminka parádit. Nám dospìlým se tají dech nad precizností
s jakou jsou obleèky upleteny.
Teï ta nae miminka pìknì oblékneme. A babièkám  pletaøkám posíláme vzkaz:
Moc dìkujeme!
Eva LOKAJOVÁ, Mateøská kola, Náchod, Alova 952

#

Sdruení Ochrany
spotøebitelù
a pacientù blíe
k obèanùm

U více ne pìt let funguje v naem regionu bezplatné poradenství. Jeho poskytovatelem je Sdruení ochrany spotøebitelù a pacientù Hradec Králové. Jedná se
o obèanské sdruení, jen pùsobí na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Se svými problémy se na nás také obracejí i obèané ze vzdálených míst republiky, napøíklad z Prahy, Ostravy, Ústí nad
Labem, Brna a dalích.
Základní mylenkou naeho sdruení
je vak pøiblíit obèanùm jejich práva jak
spotøebitelùm, tak i pacientùm. Stále se
ukazuje, e obì tyto oblasti jsou stále polem neoraným. Obèané se èasto setkávají s arogancí, pøehlíením svých práv
a s osobitým výkladem pravidel, kdy se
personál prodejen nebo zdravotnických
zaøízení domnívá, e zákazník èi pacient
je tu kvùli nim a nikoliv obrácenì. V prùbìhu uplynulého období se ukázalo, e
telefonické informace jsou stále nákladnìjí, èasto je tøeba posoudit pøísluné
doklady a materiály. Osobní návtìva
naráela na problém s dopravou, elektronická média nejsou jetì zdaleka dostupná vem. Postupnì tak zaèaly vznikat
poradny v dalích místech regionu. Sdruení vyli vstøíc i pøedstavitelé nìkterých
mìst, kteøí poskytli volné prostory nebo
dali k dispozici webové stránky èi umonili distribuci osvìtových materiálù pro
obèany. Je to logické, jedná se pøece
o slubu pro jejich obèany. Poradny mají
nezastupitelné místo v boji prostého obèana o svá práva, a u jako zákazníka
nebo pacienta.
Souèástí bezplatných slueb sdruení je
také vydávání informaèních materiálù.
S velkým ohlasem se setkala skládaèka
Obouváme správnì své dìti?, která upozoròovala na chyby, kterých se rodièe dopoutìjí pøi nákupu dìtské obuvi. Jak ukázaly prùzkumy, zmìny zpùsobené deformací patnou botou mohou mít trvalé
následky. Podobnì velký zájem byl o dalí
materiál s názvem Nìkolik rad Sdruení
ochrany spotøebitelù a pacientù jak postupovat pøi nákupu a reklamaci zboí nebo
slueb. Tento osvìtový materiál je ve vaem mìstì k dispozici v budovì Mìstského úøadu, popøípadì Informaèním centru,
nebo obèané-spotøebitelé se stále dopoutí naivních chyb v dùsledku neseriózní
reklamy a neznají moný postup v domáhání se svých práv, vèetnì práva pacientù
pøi nedostatcích poskytovaných lékaøských
slueb.
Pøedstavenstvo SOSP
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Prosincová výroèí Dùm na pùli cesty  Náchod
V sobotu 4. 12. dovrí sedmdesátku Jindøich Roubíèek, dirigent a regenschori, umìlecký vedoucí Komorního orchestru Slávy Vorlové, spoluorganizátor festivalù Camerata
nova Náchod, ale také významný výtvarník
 kamenosochaø a restaurátor, jemu vdìèíme za obnovu mnoha památek v naem mìstì. O deset let starí je skladatel Jaroslav
Celba, jeden z hrdinù Zbabìlcù a dalích knih
Josefa kvoreckého, autor hudby k øadì veèerníèkù, který pro své mìsto sloil mi vánoèní. Dne 26. 12. se doívá neuvìøitelné
osmdesátky. Obìma pøejeme jetì hodnì dobrých let a mnoho umìleckých úspìchù.
Nedoité 75. narozeniny doc. PhDr. Stanislava Másla, jazykovìdce a literárního historika, profesora zdejího gymnázia, který
se zaslouil mimo jiné na obnovení tradice
výroèních zpráv koly, pøipadají na 30. 12.
V tentý den se v roce 1859 narodil skladatel Josef Bohuslav Foerster, tvùrce desítek
skladeb pro pìvecké sbory, èestný èlen pìveckého sboru Hron. Dlouho se u nás vzpomínalo na jeho pobyt v Bìlovsi v létì 1945.
Na 9. 12. pøipadá 40. výroèí úmrtí skladatele
Václava Marela. Mládí proil v Náchodì, absolvoval zdejí gymnázium. Mìstu se odmìnil Náchodskými písnièkami. Cyklus jeho symfonických básní Mùj kraj má èásti Opoèen,
Ratiboøice, Náchod a Hory. Dne 26. 12. 1944
zemøel MUDr. Frantiek Skácelík. V dobì
1. sv. války pùsobil v Náchodì, byl pøítelem
F. X. aldy a Rùeny Svobodové, je autorem
nìkolika kníek, v Krásných setkáních píe
o svém zdejím pùsobení. O deset let pozdìji, 29. 12. 1954, zemøel architekt Alois Èenský, který projektoval nae Mìstské divadlo
 Beránek, ale i Vinohradské divadlo nebo
Národní dùm na Smíchovì. O Vánocích 1969
skonèil ivot skladatele, písnièkáøe, spolutvùrce divadla Semafor JUDr. Jiøího litra (gymnázium studoval v Rychnovì n. Kn).
Dne 6. 12. 1774 vydala císaøovna Marie
Terezie kolní øád pro rakouské i èeské
zemì, v nìm byla zakotvena povinná kolní
docházka (pro dìti od 6 do 12 let). Záhy tak
byla u nás odstranìna negramotnost, posunuli jsme se mezi vzdìlané národy.
Nakonec pøipomeòme události prosince
1989: 3. 12. byla jmenována rekonstruovaná ès. federální vláda v èele s L. Adamcem,
ta vydrela jen týden, do 10. 12., kdy prezident G. Husák jmenoval vládu národního
porozumìní v èele s M. Èalfou a vzápìtí (tentý den) odstoupil z funkce. Den na to, 11.
12. se OF definovalo jako politické hnutí,
které pùjde do pøipravovaných voleb s vlastní
kandidátkou. (Nová èeská vláda byla jmenována 5. 12., slovenská 12. 12.). Pak byl pøes
Vánoce klid. Dne 28. 12. byl zvolen pøedsedou Federálního shromádìní ÈSSR A. Dubèek a den na to byl zvolen prezidentem republiky V. Havel. Polistopadový vývoj se tak
stal u nezvratným.
(AF)

dìkuje firmì PEKO, spol. s r.o., pekárna Èeská Skalice za významný podíl
pøi zajiování potravinové pomoci pro klienty Domu na pùli cesty, dále dìkujeme
firmì TECHNICKÉ SLUBY NÁCHOD,
s. r. o., za dlouhodobou spolupráci pøi realizaci pracovních terapií naich klientù,
kteøí se prùbìnì podílejí na udrování
mìstské zelenì v Komenského ulici
a nìkolika náchodských parcích.

Dùm na pùli cesty je zaøízení Farní
charity Náchod. Sídlí v Mlýnské ulici èp.
189 ve 3. patøe. Poskytuje dostupné ubytování a dalí sociální sluby mladým lidem, kteøí potøebují pomoc pøi startu do
samostatného ivota. Zaøízení se specializuje na mladé dospìlé mue a eny
opoutìjící dìtské domovy a výchovné
ústavy a na ty, kteøí vyrùstali v nefunkèní
rodinì.

Hasièské cvièení na Babí
V pátek 8. øíjna 2004 se uskuteènilo
na Babí námìtové cvièení zdejího Sboru
dobrovolných hasièù. Cíl tohoto cvièení mìl
provìøit monosti evakuace ákù a ranìných z budovy místní koly a taktiku boje
s poárem.
Pøesnì v 9 hodin uèitelky evakuovaly
podstatnou èást dìtí z budovy koly za
halasného pokøiku HOØÍ.
V tu dobu se rozeznìly sirény na hasièské zbrojnici a vozidlech sborù pøijídìjících k zásahu.
Po pøíjezdu vozidel se okamitì rozvinul poární útok a zároveò probíhal prùzkum budovy. Prùzkumníci podali zprávu o ranìných veliteli zásahu a ten poslal zálohy pro vyneení tìchto ranìných
dìtí. Poté se obìtí poáru ujali èlenové
Èeského èerveného køíe a odborným
zpùsobem jejich zranìní oetøili.
Dále pak pøísluníci Hasièského záchranného sboru z Velkého Poøíèí pouili ploinu pro vyprotìní dìtí z oken v prvním
patøe.
Pøitom u zaèal boj s fiktivním ohnìm,
jeho oznaèení umístila p. øeditelka na
hasièùm pøedem neznámém místì.
Celé toto cvièení splnilo svùj úèel, ale
navíc to byla velká atrakce nejen pro dìti,
ale i pro pøihlíející spoluobèany. Nìkteré dìti se také povozily na poární ploinì, a tak vlastnì mohly vidìt svoji kolu z ptaèí perspektivy. Následnì si mohly
vyzkouet hasièskou techniku za provozu u rybníka Smrèina a prohlédnout si
výzbroj poárního vozidla.
Chtìl bych tímto podìkovat vem èlenùm SDH Babí, kteøí se tohoto cvièení

zúèastnili, dále pak èlenùm HZS Velké
Poøíèí, SDH Náchod, který zapùjèil spojovací techniku a pøedvedl svoje vozidlo,
skupinì Èeského èerveného køíe a pøísluníkùm POLICIE ÈR, kteøí se starali
o hladký prùbìh na pøilehlých komunikacích.
Tento rok jsme ji ádnou propagaci
nedìlali, protoe místní média, a u tisk
nebo TV o dobrovolnou práci nìkterých
lidí nejeví zájem.
Nám vem byl odmìnou pocit z dobøe
provedeného cvièení a hlavnì ta radost
dìtí a slova uznání od pedagogického sboru koly.
Petr Hornych, Velitel SDH Babí
Dìti jsou opìt bohatí o zkuenost
s prací hasièù a zdravotníkù a urèitì si
odnesly mnoho nových poznatkù, které
jim práci tìchto lidí pøiblíí. podìkovala vem, kteøí se na hasièském cvièení
podíleli, øeditelka Zuzana Hoffmannová.

Náchodský zpravodaj
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Prosinec  Dìjiny mìsta
Pøed 150 lety v prosinci 1854 se devìtapadesátiletý knìz Josef Myslimír Ludvík, sídlící ji jako penzista na faøe
v Malé Skalici, vypravil do Hradce Králové za svým známým, náchodským rodákem Josefem Antonínem rùtkem,
registrátorem u biskupské konzistoøe.
Pøinesl s sebou rukopis budoucí knihy
a poádal rùtka, aby mu pomohl zajistit její vydání (doslova: by proklestil
cestu k vydání toho díla) a také aby
pozdìji provedl korektury. Rukopis byl
výsledkem, respektive èástí výsledku
dlouhého, témìø tøicetiletého intenzivního Ludvíkova badatelského úsilí, které zahájil kdysi jako mladý kaplan
v Náchodì, pátraje s obzvlátním zalíbením po starobylých památkách
mìsta a panství Náchodského. Z vlastní iniciativy se zde zabýval uspoøádáním
silnì zanedbaného mìstského archivu,
studoval i v archivu na zámku a s obdivuhodnou vytrvalostí tehdy i v ná-sle-

Jan Karel Hrae a titulní list knihy
Dìjiny Náchoda.

Autorský kolektiv
a titulní list knihy
Náchod
dujících letech sbíral
a vude monì shánìl jakékoli informace k historii Náchodska. Od roku 1848 zaèal pøipravovat k vydání své Památky hradu, mìsta
a panství Náchoda i vlastníkùv jeho. Po návtìvì u rùtka se staèil jetì domluvit o tisku se svým dávným pøítelem, proslulým královéhradeckým nakladatelem Janem Hostivítem
Pospíilem a pøipravit s ním a rozeslat v roce
1855 výzvu k subskripci na plánované dva díly.
Práci bohuel kvùli úmrtí na Nový rok 1856
nedokonèil. Jeho dílo, první dìjiny Náchoda
a Náchodska, vydal roku 1857 u Ladislava Pospíila v Hradci Králové jeho pøítel a rovnì
regionální historik Jan Karel Rojek, tehdy dìkan v Novém Mìstì nad Metují. Je oznaèeno
jako I. díl a patøí k dodnes vyuívaným a vzácným regionálním tiskùm. Také z dalích nìkolika svazkù rukopisných Ludvíkových poznámek a výpisù k historii jednotlivých lokalit Náchodska, které jsou uloeny ve Státním
okresním archivu v Náchodì a v Muzeu Boeny Nìmcové v Èeské Skalici, stále regionální
badatelé úspìnì èerpají.
Dalím náchodským historikem, který se
pokusil o souhrnné sepsání dìjin mìsta, byl
Jan Karel Hrae. Kdy v roce 1868 nastoupil
v Náchodì místo uèitele na reálné kole, povìøila souèasnì osmadvacetiletého nadeného zájemce o dìje minulé mìstská rada uspoøádáním mìstského archivu a ani netuila, jak prospìnou vìc pro své mìsto a jeho historii
uèinila. Za ètvrtstoletí usilovné práce dokonèil tehdy u váený obèan a zkuený historik
první díl historie mìsta a v pøedmluvì, datované v prosinci 1894 (pøed 110 lety) se vyznal
ze svých pocitù takto: Poznav zpùsobem tímto
dìjiny tohoto mìsta, zatouil jsem z celé té
due napsati dìjiny jeho a podati tak nejen
milým a váeným spoluobèanùm zdejím, ale
i irí veøejnosti vzácné a zajímavé dìje, jich
dìjitìm mìsto nae bývalo a které by jinak
nepovimnuty a zapomenuty v pergamenech
a foliantech archivních zùstaly. iroce koncipované dílo zùstalo torzem. První díl
s titulem Dìjiny Náchoda vydaný nákladem
mìstské rady náchodské roku 1895 a zahrnující období do roku 1620, je sice podrobnìjí
ne Ludvíkovy Památky, po faktografické stránce vak mnoho nového nepøináí. Druhý díl

zpracovaný pro období let 16201740
vydal z pozùstalosti v roce 1994 Státní
okresní archiv v Náchodì k 740. výroèí
mìsta. Velmi neúplné torzo 3. dílu je
uloeno v Hraeho osobním fondu
v archivu.
Nejnovìjím, moderním a hlavnì prvním uceleným zpracováním historie
mìsta je kniha Náchod, vydaná Nakladatelstvím Lidové noviny za finanèního pøispìní mìsta v letoním roce
k 750. výroèí jeho první písemné zmínky. Sedmièlenný autorský kolektiv sloený z pracovníkù náchodského archivu (Lydia Batecká, Jaroslav Èáp, Jan
Èíek) a náchodského muzea (Václav Sádlo, Ladislav Hladký, Jan Tùma) a doplnìný pracovníkem Národního památkového ústavu Ing. Jiøím Slavíkem pøedloil iroké veøejnosti struènou a zároveò
obsanou kompletní historii mìsta Náchoda od jeho poèátkù a do listopadu
1989.
Mgr. Lydia Batecká

Josef Myslimír Ludvík a titulní list
Památky Náchoda.
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Vánoèní kamion Coca-Cola pøijede do Náchoda

Vánoèní kamion Coca-Cola, vìrná kopie kamionu z TV reklamy, pøiveze dìtem i rodièùm opravdového Santa Clause se skøítky
a spoustu her. Do Náchoda pøijede 19. 12. a zastaví ve tøi hodiny odpoledne na Masarykovì námìstí. Dìti budou moci vyzkouet své
dovednosti pøi prolézání Santovy prolézaèky, vázat Santovu botu nebo skládat Santovu skládaèku. Skøítkové je rádi vyfotografují se
Santou nebo za pravým vánoèním paravánem. Fotografie budou poøizovány digitálním fotoaparátem a ukládány na internetové
stránky, odkud si je budete moci stáhnout èi vytisknout. Karaoke  zpívání vánoèních koled  jistì ocení malí i velcí. Santa Claus
bude mít pro kadého pøipraveno mnoho dárkù: nafukovací balonky se stojánkem, pohlednice a nápoje Coca-Cola. A navíc kadý
obdrí od skøítkaúøedníka jedineèné Santovo razítko. Pøijïte si s vaimi dìtmi uít kouzelné odpoledne plné her, zábavy, hudby,
zpìvu, dárkù a pøekvapení  prostì odpoledne splnìných pøání!

Srdeènì zveme vechny na 1. roèník pøedvánoèní prodejní výstavy
Kdy:
Kde:

pátek 10. 12. 1018 hod.; sobota 11. 12. 918 hod.
Klub SUN Náchod, obèanské sdruení IÈO: 26659280
sídlitì u nemocnice  objekt výmìníku tepla, ul. Bílá, Náchod

Tìit se mùete na:

ldrhání a jiné bytové doplòky lvýrobky z vèelích produktù ldøevì-

né hraèky lkapsáøe a jiné ité výrobky lustí ldøevìné rámeèky l
palièkované výrobky (krajky) lvánoèní dekorace a dalí zajímavosti
Tìíme se na Vai návtìvu. Vstupné: dospìlí 5 Kè, dìti zdarma
www: hopsacek.ttnet.cz/index.html; námìty a pøipomínky: e-mail: hopsacek@seznam.cz

Náchodský zpravodaj
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Primátor 3x na stupních vítìzù
Sdruení pøátel piva, které kadý rok
vyhodnocuje nejlepí piva, pivovary a pivovarské osobnosti roku, udìlilo letos náchodskému pivovaru na slavnostním vyhláení, které probìhlo spoleènì s tiskovou
konferencí 18. listopadu v prostorách pivovaru Èerná Hora, tøi nová ocenìní. Sládek pivovaru pan Pavel Koøínek zde pøevzal diplom za 1. místo svìtlého penièného kvasnicového piva Primátor Weizenbier
a dvì dalí piva  16% Exkluziv a Nealkoholické  se umístila shodnì na 2. místì.
Letos jsme tedy získali ji celkovì 11
nových ocenìní. Od ledna 1993, kdy je
pivovar akciovou spoleèností 100% vlastnìnou mìstem Náchod, jich získal celkovì 67, z toho 18 zahranièních a PRIMÁTOR® tak patøí k nejlépe hodnoceným
znaèkám piv v Èeské republice. Nejúspìnìji si se ziskem 14 uznání vede tmavý
leák, druhým pivem je 16% Exkluziv se
13 ocenìními a tøetí místo si v pomyslném
ebøíèku drí svìtlý leák Premium s 12
úspìchy. V posledních dvou letech sklízí
úspìchy i Diamant, který v této dobì získal 5 ocenìní.

Upozoròujeme nae zákazníky, e tradièní speciální Sváteèní leák je moné letos poprvé zakoupit i ve speciálním sváteèním multipacku na 10 kusù 0,5 l lahví
(motiv pouitý na tomto skupinovém balení je shodný s etiketou). Vzhledem k tomu,
e velmi dobøe probíhá prodej piva Primátor Weizenbier, bude v prùbìhu prosince
k dispozici také dalí nový multipack, urèený speciálnì pro toto pivo, obsahující 6 lahví 0,5 l (i nadále je vak k dispozici pùvodní varianta packu obsahující 4 lahve 0,5 l
Weizenbieru a originální speciální 0,5 l sklenici s naim logem). Dále je pro Vás samozøejmì pøipravena i Paleta chutí z Náchoda  speciální karton obsahující 5 lahví
piva Primátor: Premium, Premium Dark,
16% Exkluziv, 21% Rytíøský a 24% Double
a elegantní sklenice na noze o objemu 0,2l.
Vechny packy se mohou stát vhodným
dárkem právì pro letoní svátky a tøeba
i pro Vae pøátele mimo ná region. Vechna dárková balení je moné ji nyní poøídit
v nai pivovarské prodejnì (Dobroovská
130), kde mùete zakoupit vedle kompletního sortimentu i rùzné reklamní pøedmìty a sklenice (provozní doba prodejny: pracovní den 917 hod., sobota 812 hod.).
V prodejnì také mùe zakoupit kadý
zájemce o pivovarskou tematiku i elegant-

Medvìdi dìkují
Správa státního zámku v Náchodì a správce medvìdária dìkují vem sponzorùm a obèanùm za vekeré dodávky zásob
rùzného druhu krmení pro medvìdy Ludvíka a Dáu chované
v zámeckém pøíkopì a za finanèní pøíspìvky návtìvníkù do
dobrovolné pokladnièky urèené na pomoc tìmto ivým tvorùm.
Na dodávkách krmení se podíleli zejména následující organizace a obèané:
 Delvita, a. s., Náchod  KSK Bono, s. r. o., Èeská Skalice
 Nahoøanská, s. r. o., Nahoøany  Pekárny a cukrárny Náchod, a. s.  Zelináøství  Jan Macek, Náchod  Adriánek
a Anitka Drozdkovi, Brno  p. Horváth  ved. prac. ÚP v Náchodì
 p. Jarmila Radová, zam. NPÚ Praha  M onov u Broumova
(a ostatní M)  zamìstnanci SZ v Náchodì a dalí.
K podìkování se pøipojují i sami medvìdi  Ludvík a Dáa,
kteøí se ji tìí na dalí dobroty pøipravené bìhem roku 2005:
Zájemci, kteøí nám budete chtít pøispìt vhodnými pamlsky, mùete tyto dary pøedávat prostøednictvím naeho oetøovatele a správce medvìdária  pana Ladislava Troutnara
nebo jeho syna  pana Davida Troutnara. Nejradìji si pochutnáváme na medu, èerstvém ovoci (jablkách a hrukách), zeleninì (mrkvi a hlávkovém salátu). Nepohrdneme ani peèivem
(chlebem, vekou a rohlíky). Prosíme vak, aby vekeré tyto
pøíspìvky byly v èerstvém stavu, nezávadné a bez chemického oetøení. Rádi bychom tu zùstali mezi vámi vemi co nejdéle, hlavnì kvùli dìtem  pro radost a potìení.
Krásné Vánoce plné kouzla a sváteèní pohody, hodnì zdraví
po celý pøítí rok vem pøejí a na shledanou se tìí medvìdi
Ludvík a Dáa ze zámeckého medvìdária.

ní více listový kalendáø na rok 2005. Originální fotografie pana Horsta Bauera
a pùsobivý design pana Pavla Matuky jsou
zárukou jeho kvality.
Dovolte mi, abych podìkoval jak obchodním partnerùm, tak koneèným spotøebitelùm, za pøízeò vìnovanou znaèce PRIMÁTOR® v roce 2004 a popøál Vám pøíjemné proití vánoèních svátkù a v novém roce
mnoho dní proitých ve zdraví, tìstí
a spokojenosti.
Vyuívám této pøíleitosti a oficiálnì
dìkuji za odvedenou práci vem naim
zamìstnancùm, kteøí se letos zaslouili
o dobré jméno a výsledky náchodského
pivovaru.
-FM-
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Novoroèní ètyølístek
Klub èeských turistù ve spolupráci
s Nadaèním fondem Èeského rozhlasu
poøádá na Nový rok 1. roèník pochodu pod
názvem Novoroèní ètyølístek. Tato charitativní akce se bude konat na rùzných
místech naí republiky. Její úèastníci vìnují dobrovolný pøíspìvek na pomoc nevidomým dìtem a lidem s tìkým zrakovým
postiením, kteøí se dostali do krizové ivotní situace. Sbírka je schválena v rámci
charitativního projektu Svìtluka.
Jde o mimoøádnì záslunou akci, která
pomùe potøebným a zároveò obohatí
i úèastníky. Proè se akce jmenuje ètyølístek?
Zaènìme nový rok ètyømi prospìnými
skutky:
 pojïme na Nový rok na výlet
 pozvìme své známé
 potìme se zimní pøírodou
 pøispìjme potøebným

Klub èeských turistù Náchod se k této
celostátní akci pøipojil a zve k úèasti kadého, kdo má rád pøírodu a chce po silvestrovských oslavách zaèít nový rok zdravým pohybem. Zvolili jsme nenároèný výstup na Jiráskovu chatu na Dobroovì.
Trasu si kadý mùe upravit podle své
chuti a zdatnosti. Nejjednoduí je výstup
pøes Ameriku. Zdatnìjí zvolí cestu pøes
Montaci, Bøezinku, Polsko, Dobroov. Jetì zdatnìjí si mohou pøidat odboèku do
Pekla po staré vojenské cestì. Lyaøi budou mít vlastní trasu.
Zveme kadého, turisty i naturisty, seniory i juniory. Sraz úèastníkù bude pøed
pivovarem 1. 1. 2005 v 9 hodin. V cíli na
Jiráskovì chatì obdríte kalendáøík a pìkný odznak.
Na Vai úèast se tìí
Klub èeských turistù Náchod

Advent v Babièèinì údolí
Národní památkový ústav v Praze  Územní odborné pracovitì v Pardubicích, státní
zámek Ratiboøice, Kulturní agentura Anny Øehákové a Mìstský úøad v Èeské Skalici
Vás srdeènì zvou na ADVENT V BABIÈÈINÌ ÚDOLÍ 9.12. prosince 2004, na setkání s postavami z Babièky B. Nìmcové v èase Adventu a Vánoc.
Zámek: Kdyby snad panstvo ráèilo zavítat  vánoèní hudba a zpìvy zámeckých salonù s ukázkami slavnostní výzdoby zámeckých pokojù
Mlýn: Advent ve mlýnì  lidové zvykosloví v dobì oèekávání a pøíprav na pøíchod
Jeíka
Staré bìlidlo: tìdrý veèer s Babièkou a vnouèaty
Vodní mandl: vánoèní hospùdka a prodej drobných dárkù
Otevøeno: v uvedené dny od 9 do 16 hod.
Prohlídky: zámek kadých 15 minut, Mlýn a Staré bìlidlo kadou pùlhodinu
Objednávky: hromadné výpravy na tel. 491 452 123
Vstupné: jednotné 40 Kè (platí do vech objektù). Pokladna a zaèátek akce v zámku!
Národní památkový ústav, Správa Státního zámku v Náchodì
ve spolupráci se ZU v Polici nad Metují srdeènì zve na

Vánoèní koncert na zámku
 ve Velkém sále na I. nádvoøí,
který se koná dne 10. 12. 2004 v 18 hodin
Program:

Úèinkují:

vìní hudba, smìs èeských i svìtových vánoèních koled,
renesanèní a barokní hudba (autoøi  J. Pezelius, M. A. Charpentier,
P. I. Èajkovskij, A. Lalos, P. Císaø)
Komorní soubory  Junior Brass Band
Smyècové sexteto
Komorní pìvecký sbor
Velký dechový orchestr ze Základní umìlecké koly v Polici nad Metují

Jednotné vstupné: 40 Kè

Tìíme se na pøíjemné setkání.

Správa SZ v Náchodì dìkuje vem dosavadním návtìvníkùm, úèinkujícím a sponzorùm za
jejich milou pøízeò i vestrannou spolupráci a do nadcházejícího roku 2005 pøeje vechno
nejlepí, pevné zdraví, hodnì úspìchù a dobré pohody.



EKOutek

U tu máme prosinec
a s ním i velmi rychle se
blíící Vánoce. Èím dál
èastìji vichni navtìvujeme nejrùznìjí obchody, nakupujeme jako
o závod a snaíme se nezapomenout na
nic, co je se svátky neodmyslitelnì spojeno.
K takovým vìcem patøí mimo jiné i vánoèní stromeèek.
V souèasné dobì si máme monost vybrat z nejrùznìjích druhù a velikostí
stromkù. Ale asi prvním krokem v rozhodování je vìdìt, zda chceme stromek umìlý èi ivý. Mohlo by se zdát, e pokud si
poøídíme umìlý, je to etrné k naí pøírodì
a lesùm. Stromek vydrí nìkolik let a my
nepodporujeme zbyteèné kácení stromù,
které by mohly v poklidu rùst dál a zásobovat nás kyslíkem. Je tomu vak opravdu
tak? Je koupì umìlého stromku ekologiètìjí? Pøi odpovìdi na tyto otázky musíme
vzít v úvahu následující skuteènosti. Umìlé stromky se musí vyrábìt, pøi èem se
spotøebovává energie a hlavnì po skonèení jejich ivotnosti se stanou odpadem, který naopak ivotní prostøedí zatìuje.
Oproti tomu ivé vánoèní stromky pocházejí z tzv. proøezávek, kdy jsou z porostu vyøezáni nadbyteèní jedinci, kteøí by
byli stejnì èasem pøi výchovných zásazích
odstranìni. Druhý a èastìjí pùvod ivých
vánoèních stromkù je z plantáí, zøizovaných pøímo za tímto úèelem. Stromky jsou
zde pìstovány speciálnì tak, aby byly krásnì husté a pravidelné. Jsou sázeny do vìtích sponù a také jsou zastøihovány.
Samozøejmì je velmi trestuhodné chodit do lesa stromek krást. Nejene bychom
se tak dopustili protiprávního jednání, ale
zároveò bychom tak v lese nadìlali víc
kody ne uitku. Jisté vak je, e pokud
si ivý smrèek, jedlièku èi borovièku koupíme, pøírodì tím nijak neukodíme a kromì toho máme doma klasický a voòavý
symbol vánoc.
Pøíjemné svátky s vùní jehlièí pøeje
Ing. Romana Bartoová
Odbor ivotního prostøedí
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Mistrovská utkání v kuelkáøské hale SKK Primátor
Náchod  prosinec 2004
SO 4. 12.
12.00
SO 4. 12.
15.30
SO 11. 12.
11.00
SO 11. 12.
15.00
NE 12. 12.
10.00
NE 12. 12.
10.00
SO+NE 19.20. 12.

Náchod C
Liberec
III. liga mui
Náchod B
Vrchlabí
III. liga mui
Náchod
Kromìøí
I. liga eny
Náchod
Opava
I. liga mui
Náchod
Liberec
I. liga dorostenci
Náchod
Vykov
I. liga dorostenky
Mezinárodní dorostenecký turnaj
o Pohár starosty mìsta Náchoda
Zaèátky po oba dny v 8.00 hod.
V ostatní dny mimo svátkù pokraèuje 32. roèník turnaje neregistrovaných o Pohár generálního øeditele pivovaru Náchod za úèasti 88 mustev.
Zaèátky ve vední dny v 16.00 hod., v sobotu a v nedìli od 9.00 hod. po celý den.
Zpracoval Fr. Majer st.

Jak se plave o Vánocích 2004
V NÁCHODSKÉM BAZÉNU

kondièní cvièení ve vodì
Pondìlí 20.12.
5.307.30 13.3015.00
15.0016.00 16.0018.00
Úterý
21. 12.
5.307.30 13.3020.00
Støeda
22. 12. 5.307.30 13.3019.00
Ètvrtek 23. 12. 5.307.30 13.3020.00
Pátek
24. 12. zavøeno
Sobota
25. 12. zavøeno
Nedìle
26. 12.
13.0018.00
18.0021.00 (NUDI)
Pondìlí 27. 12. 5.307.30 13.3018.00
Úterý
28. 12.
5.307.30 13.3020.00
Støeda
29. 12. 5.307.30 13.3019.00
Ètvrtek 30. 12. 5.307.30 13.3020.00
Pátek
31. 12. zavøeno
Sobota
1. 1.
13.0018.00
Nedìle
2. 1.
13.0018.00
18.0021.00 (NUDI)
V hodinách, které jsou tuènì, jsou v provozu parní komory (v nedìli do 17 hodin).
V saunì en i muù je v pátek 24. a 31. 12. 2004 zavøeno, jinak je provoz beze
zmìny. Radostné proití vánoèních svátkù a hodnì zdraví v roce 2005 pøejí vem
zamìstnanci plaveckého bazénu v Náchodì.
Sportovní zaøízení mìsta Náchoda, pøíspìvková organizace, Zimní stadion,
Na Stri 1795, 54 701 Náchod, tel. 491 426 021, zvou veøejnost na

Bruslení  Vánoce 2004

Veøejné
ètvrtek
pátek
sobota
nedìle
pondìlí
úterý

bruslení
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.

1416
1315
1416
1416
1416
1416

Disko brusl.
1820

Veøejné
støeda
ètvrtek
pátek
sobota
nedìle

bruslení
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.

Sportovní klub Rubena Náchod
poøádá v sobotu 11. prosince 2004
ve sportovní hale SK Rubeny Náchod na Hamrech
PROGRAM DNE 11. 12. 2004
9.0010.00 hod.
prezentace

1416
1416
1416
1416
1416

Disko brusl.

1820

Spolupráce
s Nadaèním fondem
Zdeòky Horníkové
V dubnu 2004 se zrodila mylenka spolupráce Obèanského sdruení Náchodský
sport pro vechny s Nadaèním fondem
Zdeòky Horníkové.
Vznikl projekt Náchodské roztleskávaèky  viz www.nachodskysport.wz.cz.
Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvoøit dalí zajímavou volnoèasovou aktivitu pro dìvèata z náchodských kol. Od
vytvoøení projektu k jeho realizaci byl jen
krok díky perfektní spolupráci vech zúèastnìných. A dobrá vìc se podaøila!
Zátitu pøevzal Nadaèní fond Zdeòky
Horníkové, sponzoøi  Orlobus, a. s., a Èeská spoøitelna, a. s.  prostøednictvím tohoto fondu pøispìli na vstupní náklady, Dùm
dìtí a mládee Déèko Náchod zastøeil èinnost krouku roztleskávaèek.
Premiéra se uskuteènila v rámci oslav
750. výroèí první zmínky o Náchodì v nedìli 12.9.2004 na stadionu Hamra v Náchodì a mìla obrovský ohlas.
Náchodské roztleskávaèky pod vedením
paní Moniky Bergrové mohou vyuívat
sportovní kluby a oddíly pøi svých zápasech, utkáních a akcích. Dnes ji je bìné, e roztleskávaèky vystupují pøi zápasech FK NáchodDetné, s. r. o. Jejich výkony jsou skuteènì pièkové a proto není
zanedbatelná ani jejich úspìná úèast na
soutìích.
Pro dìvèata je to celoroèní aktivita, která zcela vyplòuje jejich volný èas. A nejenom jejich. Vdy i zájem rodièù je veliký.
Zejména úèast na rùzných soutìích je
finanènì nároèná, dìvèata by potøebovala
i jednotné vrchní obleèení na kostýmy pro
vystupování v ménì pøíznivém poèasí atd.
Proto i nadále spoléháme na podporu sponzorù.
Je tøeba podìkovat paní Mgr. Zdeòce
Horníkové, firmám Orlobus, a. s., a Èeská spoøitelna, a. s., paní ing. Ludmile Pohankové  øeditelce Déèka a v neposlední øadì trenérce paní Monice Bergrové.
za OS Náchodský sport pro vechny,
Ing. Jaroslava Justová

III. Roèník

MEMORIÁL TRENÉRA RENDY HUBKY seniora

10.00 hodin zahájení SMÍENÉHO TURNAJE III. ROÈNÍK MEMORIÁL RENÉ HUBKY st.
drustva smíená ve dvou kategoriích do 40 let a nad 40 let
systém podle poètu pøihláených urèí øeditel turnaje

Po ukonèení turnaje: slavnostní vyhláení vítìzù
øeditel turnaje: René Hubka ml.
SPOLEÈENSKÝ VEÈER
hlavní rozhodèí: Jaromír Kejzlar
rozhodèí budou delegováni z øad èlenù klubu Pøihláky posílejte: na adresu SK RUBENA Náchod Praská 696, 547 01 Náchod
e-mail: volejbal.nachod@quick
telefon: 491 424 035, mobil: 723 336 863
hlavní poøadatel: Hana Kopecká

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání
Náchod
Prosinec 2004

w Výtvarný jazyk aneb barva a tvar ve
výtvarné výchovì (semináø pro uèitele
výtvarné výchovy Z, ZU, S a gymnázií); lektor: ak. soch. Vìra Roeselová;
1. 12.; 915 hodin; CV Náchod
w Motivaèní hry v èeském jazyce I. (cyklus semináøù pro uèitele Èj vech typù
a stupòù kol); lektor: Mgr. Kvìtoslava Jeèná; 1. 12.; 13.3017 hodin; Z NáchodPlhov; pokraèuje: 12. 1., 23. 2., 30. 3.,
4. 5. 2005
w Aktivní uèení v matematice 2.  Geometrie z provázku a pøekládaného papíru (cyklus metodickodidaktických dílen,
který je koncipován dle RVP s vyuitím
VP); lektor: Mgr. Vladimíra Èuhajová;
2. 12.; 1417 hodin; Z Náchod-Plhov; pokraèuje: 3. 2., 3. 3., 17. 3. a podzim 2005

w Proè a jak tvoøit kolní vzdìlávací programy? 4. (dvouletý výcvikový kurz pro
pedagogické týmy); lektor: Mgr. Jana Dolealová, Ph.D.; 6. 12.; 1017 hodin; Z
Náchod-Plhov
w Jak pracovat s problémovými áky?
5.  Vedení tøídnických hodin, monost
vyuití záitkových technik ve tøídì
v rámci primární prevence, komplexní problematika kolního neprospìchu, reprezentativní pøíklady (cyklus praktických semináøù pro uèitele i rodièe); lektor: Mgr.
Dana Hruková; 6. 12.; 1518.30 hodin;
Z Náchod-Plhov
w Zvony, které neslyíme  projektové
vyuèování na 1. stupni Z (praktický semináø pro uèitele 1. stupnì Z); lektor:
Mgr. Alena Aigelová; 9. 12.; 914.30 hodin; CV Náchod
w Zájezd: Anglické divadlo PYGMALION
(zájezd pro uèitele Aj a ostatní zájemce);
ektor: Mgr. Zdena Jirková; 10. 12.; 19.30
22 hodin; Praha, Salesiánské divadlo
w Orientální tance 4. (volné pokraèování
semináøù); lektor: Mgr. Dana Hruková,
Ines ovíèková; 13. 12.; 1618 hodin; Z
Náchod-Plhov; pokraèuje: dále vdy 2x
v mìsíci  od ledna 2005

!
OD ZÁØÍ probíhají CELOROÈNÍ
JAZYKOVÉ KURZY anglického, nìmeckého, francouzského a ruského jazyka.
l PØÍPRAVNÉ KURZY na pøijímací zkouky z matematiky, èeského jazyka a výtvarné výchovy.
UPOZORNÌNÍ:
l NÌMECKÝ JAZYK  úplní zaèáteèníci
 kurz jetì není plnì obsazen  monost
pøihláení!!!  probíhá vdy kadé úterý
od 14.30 do 16 hodin na CV Náchod.
NABÍZÍME:
KURZY VÝPOÈETNÍ TECHNIKY:
l Základy obsluhy poèítaèe
l MS  WORD 97 pro zaèáteèníky
l MS  WORD 97 pro pokroèilé
l MS  EXCEL 97
l Základy obsluhy internetu
l Elektronická pota
KURZY PODVOJNÉHO ÚÈETNICTVÍ:
l pro zaèáteèníky
l pro støednì pokroèilé
TÌSNOPIS
l kurz pro pracovníky na úseku administrativy a dalí zájemce
l 17 setkání po 2 vyuèovacích hodinách
l termíny budou stanoveny po naplnìní
kurzu
l

Pøihlásit se mùete: l písemnì: Centrum vzdìlávání, Smiøických 1237, 547 01 Náchod l elektronickou potou: centrum@cvnachod.cz l prostøednictvím web. stránek: www.cvnachod.cz. Více informací na tel.: 491 422 437, 491 422 416.

Dalí úspìchy
výtvarného oboru
ZU J. Falty
áci výtvarného oboru se opìt úspìnì
zúèastnili výtvarné mezinárodní soutìe
Lidice 2004. V silné mezinárodní konkurenci získali tøi ocenìní tito áci: Aneta
Karásková (14 let), Natálie Kotoulu (12
let) a Luká Nývlt (19 let).
Dalím úspìchem jsou vítìzné práce na
Festivalu Èeské filmové a televizní komedie Novomìstský hrnec smích, kde ocenìné práce získaly tyto ákynì: Petra Zítková, Hana Weissová, árka Cvejnová a Petra ichanová.
Úspìná byla i úèast na Pohádkovém
festivalu v Jièínì, kde byl vystaven výtvarný projekt papírových koèek.
Vem ákùm dìkujeme za reprezentaci koly i mìsta Náchoda.

Pøehled výstav

poøádaných v prosinci 2004 Regionálním muzeem v Náchodì
Zdenka Gelnarová: Malba na hedvábí
Pøednákový salonek a chodba stálé
expozice Regionálního muzea v Náchodì,
Masarykovo námìstí èp. 18. Výstava
maleb na hedvábí výtvarnice Zdenky
Gelnarové bude otevøena mimo pondìlí
912; 1317 hod. ve dnech 30. 11. a
10. 12. 2004. Výstavu je mono zhlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice, nebo samostatnì za sníené vstupné
10 a 5 Kè.
Rudolf Macek: Fotografie ze Støedomoøí
Ve dnech 14. 12. 2004 a 9. 1. 2005
mùete v pøednákovém salonku a chodbì stálé expozice Regionálního muzea
v Náchodì zhlédnout autorské fotografie
Rudolfa Macka, které poøídil na své cestì Støedomoøím. Výstava bude otevøena
dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod.
a mùete si ji prohlédnout jako souèást
prohlídky stálé expozice, nebo samostatnì za sníené vstupné 10 a 5 Kè.
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. Vstupné: 30 a 15 Kè,
studenti v rámci kolní výpravy 10 Kè,
uèitelé jako doprovod zdarma. Organizované výpravy lze objednat na tel. èísle
491 433 722, pøíp. elektronicky na adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz èi
muzeum.nachod@worldonline.cz.
Betlémy
Betlémy z fondù Regionálního muzea
v Náchodì, betlémy zapùjèené z jiných
institucí èi ze soukromých sbírek mùete zhlédnout ve výstavní síni muzea (roh
Tyrovy a Zámecké ulice, Náchod) ve
dnech od 10. 12. 2004 do 8. 1. 2005.
Otevøeno dennì mimo pondìlí 912; 13
17 hod., v sobotu 812 hod. Ve dnech
24. 12., 25. 12., 31. 12. a 1. 1. 2005
bude zavøeno. Vstupné 10 a 5 Kè.
Pevnost Dobroov
Mimo sezonu  tj. v listopadu a bøeznu je otevøeno pouze pro pøedem ohláené organizované výpravy. Vstupné: 40
a 20 Kè. Návtìvu pevnosti lze objednat
na tel. èísle 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Zámek 1284,
547 01 Náchod, popø. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz.

prosinec 2004

"

Zubní pohotovost v prosinci 2004
4. 12. a 5. 12. MUDr. Frantiek Balský
11. 12. a 12. 12. MUDr. Juraj Beseda
18. 12. a 19. 12. MUDr. Eva Cejnarová
24. 12. MUDr. Helena Ansorgová
25. 12. a 26. 12. MUDr. Renata Èábelková

PROGRAM
prosinec 2004

w 10.12. 12. Zimní radovánky u Krakonoe  pro holky a kluky od 6 let, zimní radovánky se spoustou záitkových
her, bojovek a soutìí, sjídìní tobogánu, pekáèování, vánoèní stromeèek plný
drobných dáreèkù, vánoèní zvyky a obyèeje, veèeøe se salátkem, pohárkem
a slavnostním pøípitkem, vyhotovení svíèek a mnoho dalích legrácek a dobrodruství. Místo výletu: Chata v Krkonoích u Míseèkù, odjezd: 10. 12. v 13.20
hod. (na peronì nádraí ÈD), návrat: 12.
12. v 16.30 hod. v Náchodì; cena: 370
Kè pro èleny Déèka, 420 Kè pro ostatní
wFitcentrum pro eny  Déèko
Úterý 1011 hod.; 1517.30 hod.
Ètvrtek 1011 hod.; 719 hod.
vstupné: 25 Kè, permanentka 170 Kè/
10x vstup
wJóga a kalanetika  dívky a eny, udìlejte nìco pro svou figuru a pøijïte si do
Déèka zacvièit
w Jóga  pondìlí 17.3019.00
w  Kalanetika  støeda 18.3019.30
Vstupné 30 Kè/1 lekce
w Pohybová kolièka pro dìti 46 let,
nauèíme se házet, chytat, kopat, bìhat,
cvièit. Vdy ve støedu 1516 hodin v Déèku; cena: 500 Kè, více informací podá Andrea Strapková 777 082 140.
w Mikulá v Déèku  5. 12. 2004 v 15
hod. pro pøedkolní dìti, v 16.30 hod. pro
kolní dìti, zábavný program, hry a soutìe o ceny, návtìva Mikuláe s èerty
a andìlem; vstupné: 15 Kè, vstupenky zakoupíte v Déèku, kapacita omezena
w Pro vechny pøíznivce digitální fotografie je tady krouek DigiFoto. Schùzky kadé sudé pondìlí od 16 hodin. Uèí se získávat digitální fotografii, její úprava
k dokonalosti a tisk. Vede fotograf ing. Vlastislav Balcar. Informace podá David Líbal,
775 223 293, david@deckonachod.cz
w Výstava Dìti dìtem 2005 v Náchodì
 krátce fakta
Úèel sbírky: POMOC POTØEBNÝM DÌTSKÝM ORGANIZACÍM, finanèní èástkou
získanou prodejem dìtských výrobkù.
Motto: Máme-li zázemí a prostøedky po-

Komenského 319, Náchod
491 424 326
Komenského 48
Nové Mìsto nad Metují
491 472 924
Denisovo nábøeí 665, Náchod
491 431 104
Sokolská 317, Èervený Kostelec
491 462 800
ul. J. z Podìbrad 937, Hronov
491 482 911
moci nìkomu v tísni, udìlejme to. Akce
probìhne v tomto roce ji poosmé
1. roèník  výtìek (10 000 Kè) vìnován DDM v Krnovì, znièenému povodní
2. roèník  výtìek (12 000 Kè) vìnován Z Pøepychy, pokozené povodní
3. roèník  výtìek (15 000 Kè) vìnován Dìtskému domovu v Sedloòovì na
zakoupení kol
4. roèník  výtìek (25 000 Kè) vìnován DD v Sedloòovì na nákup matrací
pro dìti
5. roèník  výtìek (15 600 Kè) vìnován Dìtskému hospici v Malejovicích
6. roèník  výtìek (128 000 Kè) vìnováno 10 DDM v celé ÈR akce se úèastnilo
32 DDM, které prostøedky shromádily.
7. roèník  výtìek (19 365 Kè) vìnován dìtskému oddìlení náchodské nemocnice na vybavení herny
Prùbìh akce:
1) Od záøí dìti vyrábìjí v rukodìlných
kroucích Déèka a v M výrobky urèené k prodeji na výstavì
2) Celou akci ji tradiènì podporuje novomìstská tiskárna Bauch a Navrátil
 výrobou plakátù zdarma
3) V prosinci se koná prodejní výstava
v aule Mìstské knihovny, která má
formu veøejné sbírky. Sbírka je povolena KÚ v Hradci Králové. Dozor zajiují zamìstnanci DDM Déèko.
4) Sbírka bude letos provádìna pomocí
zapeèetìných pokladnièek.
5) Èistý výtìek akce bude pouit v souladu s úèelem sbírky. V tomto roce bude
výtìek sbírky vìnován na klouzaèky
a prolézaèky umístìné ve veøejném
parku kolem DDM Déèko, který je celoroènì pøístupný iroké veøejnosti.
6) Organizátoøi mají zájem na úèasti
a podpoøe mìsta, jeho pøedstavitelù
a podnikatelù, uvítali bychom propagaci v médiích a úèast na vernisái, která letos bude 13. 12. 2004 v 16 hod.
Vechny srdeènì zveme.
O spolupráci na výstavì jsme poádali
vechny kolky a kolní druiny z Náchoda a okolí. Mnohé z nich ji potvrdily
úèast. Zveme co nejsrdeènìji irokou veøejnost k nákupu netradièních vánoèních
dárkù pro své blízké. Touto cestou udì
láte radost hned dvakrát!!

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

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

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
uvádí ve dnech
4., 11. a 18. prosince 2004
pohádku

Kapárkovo pometlo
zametlo

Pøedstavení zaèínájí vdy v 15
hodin, 11. 12. v 15 i v 17 hodin.
Pohádka je vhodná pro dìti od 4 let.
Srdeènì zvou loutkáøi.

Realitní kanceláø
Jiøí Boukal
Komplexní sluby
nízká provize
Masarykovo námìstí 56, 57
Náchod
Tel./fax: 491 420 124; 602 575 252
e-mail: reality-boukal@volny.cz

Náchodský zpravodaj
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Program Senior klubu Církve v Náchodì
Ètvrtek 2. 12. od 14.00 hod. Madagaskar  èervený ostrov
 vyprávìní Dr. Teichmanové o jejích cestách doprovázené diapozitivy
Ètvrtek 9. 12. od 14.00 hod. Posezení u videa z pøírody s Josefem
Zavøelem
Ètvrtek 16. 12. od 14.00 hod. Vánoèní setkání s pøáteli a Frantou Køesanem s písnièkami a obèerstvením
Ètvrtek 23. 12. od 14.00 hod. Pøedvánoèní video s Josefem
Zavøelem
!!!Støeda 29. 12. od 14.00 hod. Tradièní silvestrovské posezení
s hudbou Pepy Langra, obèerstvením, jednohubkami, pitím a hlavnì taneèky a zpìvem
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 a regionálním tisku.

Sdruení zdravotnì postiených Náchod
Praská 1759, 547 01 Náchod
srdeènì zve své èleny a pøátele na Mikuláské posezení.
Koná se ve støedu 8. prosince 2004 od 13.30 hodin v restauraci
VATIKÁN. Na programu: Mikuláskou náladu navodí ná èlen
pan Henrik Donaj na elektronické varhany. O pøíjemné chvilky
se bude snait ná andílek pøi rozdávání dárkù z pùdy. Veèeøe
s kávou a zákuskem zase pohladí nae chuové buòky. Pøihláky pøijímáme kadé úterý od 13 do 15 hodin v klubovnì na
Hamrech  Praská 1759 Náchod. Monost pøihláení také
u paní Zdeny Semerákové na tel. 429 421 292, prosíme nechat
déle vyzvánìt. Cena: pro èlena 65 Kè a neèlena 75 Kè. Výbor
pøeje úèastníkùm pøíjemné posezení, dobrou náladu a hezké dárky
z pùdy. Úèastníci akce poøádané 9. listopadu 2004 na Lipí dìkují
panu Mgr. Janu Èíkovi, odbornému pracovníkovi Státního okresního archivu v Náchodì, za velice zajímavou pøednáku z historie
a prùbìhu války v r. 1866 v oblasti Václavic, Vysokova a Náchoda. Pøítomní dìkují za obohacení vìdomostí pøi svých toulkách
v irokém okolí Náchoda. Na závìr bychom touto cestou chtìli
podìkovat Mìstskému úøadu v Náchodì za kadoroèní podporu
v naí èinnosti, jejich vstøícnost pøi øeení a odstraòování spoleèenských a architektonických bariér. Dìkujeme a pøejeme veselé Vánoce a do nového roku pøedevím zdraví, lásku a mnoho
pracovních úspìchù v roce 2005.
Výbor SZdP Náchod
Pracovnice ICC Náchod pøejí vem návtìvníkùm informaèního a cestovního centra v Náchodì na Kamenici klidné
proití vánoèních svátkù a co nejvíce pohody v roce 2005.
Tìíme se na vás!!! Ing. M. Talafantová, ing. J. Øezníèková
a P. Horáková ICC Náchod

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v prosinci 2004 ve vech prostorách zámecké jízdárny výstavu:

Náchodský výtvarný podzim
21. pøehlídka regionální tvorby.
(obrazy, kresby, grafika, fotografie, plastika, textil,
keramika  do 2. 1. 2005)
Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí, 912
a 1317 hodin. O vánoèních a novoroèních svátcích je
otevøeno také dennì kromì pondìlí, na tìdrý den pouze
dopoledne a na Nový rok pouze odpoledne.

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Vánoce v Husovì sboru: pátek 24. 12. 2004  tìdrý den 17.00
hod.  vytrubování koled z vìe; 23.00 hod.  pùlnoèní bohosluba; sobota 25. 12. 2004  Hod Boí vánoèní  bohosluba
v 9.30 hod.; 26. 12.  bohosluba v 8.30 hod.; 31. 12.15,00
hod. dìkovná bohosluba na závìr obèanského roku se vzpomínkou na zesnulé v r. 2004; 1. 1. 2005  novoroèní bohosluba
 9.30 hod. V Husovì sboru od 24. 12. 2004 do 2. 2. 2005 bude
vystaven Beríkùv betlém.

Øímskokatolická farnost

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. 24. 12. kostel sv. Vavøince: 15.00 hod.  vánoèní me sv. pro dìti, 24.00 hod. pùlnoèní
me sv. na slavnost Narození Pánì, (25. 12.) a na sv. tìpána
(26. 12.) budou me sv. v 7.30, 9.00 a 18.00 hod.

Èeskobratrská církev evangelická

Bohosluby v nedìli v 9.00 hodin a Vánoce v èeskobratrském
sboru: 18. 12. sobota Náchod  Dìtská vánoèní slavnost  zaèátek v 15 hod.; 24. 12. tìdrý den Náchod  Vánoèní zvìstování
(èetba vánoèního evangelia a zpìv vánoèních písní)  zaèátek
v 15 hod. 24. 12. tìdrý den onov (evangelický kostel)  tìdroveèerní pùlnoèní vánoèní bohosluby  zaèátek ve 22 hod.;
25. 12. Boí hod vánoèní Náchod  Vánoèní bohosluby s vysluhováním sv. Veèeøe Pánì  zaèátek v 9 hod. 31. 12. Silvestr
Náchod  Bohosluby dìkovné k ukonèení roku  zaèátek v 16
hod. 2. 1. 2005 nedìle Náchod  Novoroèní bohosluby
s vysluhováním sv. Veèeøe Pánì  zaèátek v 9 hod.

Církev adventistù sedmého dne

Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hod., kadé pondìlí v 18.00 hod. studium Bible.

Církev bratrská

Purkyòova 584, 547 01 Náchod, kazatel Daniel Kvasnièka, tel.
/fax. 491 427 332; mobil 604 947 739. Bohosluby v nedìli
v 9.30, biblické studium ve støedu v 18.30 hodin. Vánoce v Církvi
bratrské: 12. 12. Nedìle od 14.00 hodin  Vánoèní muzikál,
hrají a zpívají dìti z Letovic na Svitavsku. 19. 12. Nedìle od
9.30 hodin  Dìtská vánoèní slavnost 26. 12. Nedìle od 9.30 
Vánoèní zvìstování 31. 12. Silvestr od 17.00  Spoleèný závìr
obèanského roku; 2. 1. 2005 od 9.30  Vítání nového roku se
slavením Veèeøe Pánì.

Vánoce v Náchodì:

Adventní setkání u stromeèku na Masarykovì nám. v Náchodì
5. prosince  2. nedìle adventní  17.00 hod.  program pøipravuje Církev bratrská 12. prosince  3. nedìle adventní  17.00
hod.  program pøipravuje Církev èeskoslovenská husitská a Církev èeskobratrská evangelická
Pozor zmìna: Komponovaný poøad náchodských církví  XV.
svobodný advent se letos koná v pøedveèer 4. nedìle adventní
v sobotu 18. 12. 2004 v 19.00 hod.  v Mìstském divadle dr.
Josefa Èíka. Výtìek sbírky  dobrovolné vstupné  z koncertu  bude vìnován Obèanskému sdruení SPEA  pro záchranu
Bartoòova sirotèince v Náchodì. Podpoøí tak zámìr, aby obnovená budova slouila Evangelické akademii v Náchodì. Srdeènì
zvou náchodské církve.

Závìr jubilejního roku mìsta Náchoda

ètvrtek 30. 12. 2004  17.00 hod. v dìkanském kostele sv.
Vavøince se uskuteèní ekumenická bohosluba s Te Deum.

prosinec 2004

$

Setkání knihoven na hranici
Mìstská knihovna v Náchodì pøipravila setkání na téma Vzájemná spolupráce
èeských a polských knihoven  tradice,
zkuenosti, výhledy. Akce se konala 10.
listopadu 2004 v Mìstské knihovnì v Náchodì a byla také pøíleitostí pro pøedstavení novì rekonstruovaných prostor náchodské knihovny polským hostùm. Potìitelná byla úèast 26 kolegù z polských
knihoven oblasti Dolního Slezska. Na úrovni vedení knihoven byla zastoupena Vojvodská a také Mìstská knihovna Wroclaw,
dále okresní a mìstské knihovny z mìst
Walbrzych, Klodzko, Nowa Ruda, Dzierzoniów, Zabkowice, Kudowa Zdroj, Szcytna
a Bystrzyca Klodzka. Úèastníci jednání byli
seznámeni s èinností a aktivitami Mìstské
knihovny v Náchodì, pøipomenuta také
historie a výroèí 750 let mìsta. V jednotlivých referátech byly shrnuty ji tradièní
kontakty, napø. mezi Náchodem a Klodzkem, ale také námìty a zájem z èeské
i polské strany o dalí spolupráci.
Bohatá diskuze vyústila v konkrétní zá-

vìry pro rok 2005. S Vojvodskou knihovnou ve Wroclawi uskuteèníme reciproèní
studijní exkurze, na webových stránkách
náchodské knihovny umístíme adresáø
a odkazy na spolupracující polské knihovny, toté i na polské stranì. Odborné knihovnické èasopisy na obou stranách vyuijeme k prezentaci zajímavých akcí a konkrétní pøeshranièní spolupráce knihoven.
Vzhledem k minimálním jazykovým problémùm se stává samozøejmostí vzájemná
úèast na kulturních akcích po obou stranách hranice. Pro uivatele knihoven bude
pøínosem výmìna informaèních materiálù
o naich mìstech, regionech i turistických
monostech. Setkání probìhlo v pøátelské
tvùrèí atmosféøe s vìdomím, e vzájemná
spolupráce nám umoòuje navazovat osobní pøátelství, pøináí nové poznatky o metodách naí práce, ale také obohacuje návtìvníky èeských i polských knihoven roziøováním informací o regionech na obou
stranách hranice.
Mgr. Marie Sobotková

O tom, e setkání knihovníkù, bylo velkým pøínosem a povedlo se, svìdèí i následující dopis, který pøiel s Polska. Zde Vám otiskujeme jeho znìní.
Kladsko, 15. listopadu 2004

Váený pan
Oldøich Ètvrteèka, starosta mìsta Náchoda

Oslavy 750 let mìsta Náchoda byly perfektní pøíleitostí k setkání zamìstnancù
knihoven po obou stranách hranice, které se uskuteènilo 10. listopadu v Mìstské
knihovnì v Náchodì.
Vzájemná spolupráce a také osobní kontakty polských i èeských knihovníkù sahají
u mnoho let do historie. Svou tradici má i výmìna profesionálních zkueností mezi
knihovnami v Kladsku, Nové Rudì, Kudowì Zdroj, Wroclawi, Dzieroniova, Zabkowic Slaských, Bystøici Kladské a Szczytné.
Jsme nadeni pùsobením Mìstské knihovny v Náchodì, jejími bohatými sbírkami, rùznorodostí prací s dìtmi, funkèním poèítaèovým vybavením slouícím ètenáøùm a pøekrásnou vnitøní výzdobou. Vechny tyto atributy tvoøí novodobou tváø
knihovny.
Naim kamarádkám Marii Sobotkové a Vìøe kraòkové a vem pracovníkùm Mìstské knihovny v Náchodì velmi dìkujeme za srdeèné pøijetí a pøínosné diskuze
o tom, co bylo, co je a co se mùe jetì rozvinout z naí profesionální spolupráce.
Máme monost dalích kontaktù. Vedení mìsta Náchoda, panu starostovi Oldøichu Ètvrteèkovi, blahopøejeme k tak pøekrásné knihovnì.
S úctou
Grayna Bilska,
pøedsedkynì oddìlení sdruení polských knihoven v Polsku

Mìstská knihovna Náchod vyhlauje soutì

Kalendáø pro knihovnu

Vytvoø jakoukoli výtvarnou technikou kalendáø na rok 2005. Autor mùe být jednotlivec i celá kolní tøída, vìk nerozhoduje. Mùe namalovat vech 12 mìsícù nebo
vybrat jen nìkteré.
Kalendáø odevzdej v dìtském oddìlení knihovny do 10. prosince 2004.
Vítìzné práce budou odmìnìny a vystaveny v knihovnì.
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