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Projdete-li se dnes kterýmkoli z èetných klíèové kompetence a dovednosti, jich by
supermarketù, bude na vás civìt tisíce mìl absolvent toho kterého stupnì koly
malých i velkých èokoládových zajíèkù ob- dosáhnout.
Také na náchodských základních kolách
klopených velikonoèními vajíèky vech
moných barev. Ano, èas koledy s pomláz- se vichni vyuèující dali do díla a pøemýlekami  velikonoèní pondìlí, letos pøipadá jí, jak co nejlépe vyprofilovat svoji kolu,
ji na 28. bøezen, co bude za pouhých aby její program byl pro áky i jejich rodièe
nìkolik týdnù Nemìli bychom vak zapo- co nejpøitalivìjí a v koneèném výsledku
mínat, e tento den kdysi býval slaven jako co nejefektivnìjí. Napøíklad Základní koDen uèitelù, ponìvad právì na nìj pøipa- la T. G. Masaryka by se v budoucnu chtìla
dá výroèí narození Jana Amose Komenské- zamìøovat na výuku jazykù, na áky se
ho, jemu Nizozemci vymysleli pøezdívku specifickými výukovými problémy, na ekoUèitel národù. Doufejme, e si na nìj vzpo- logickou výchovu, na výchovu mladých
mnìli také aspoò nìkteøí Èei, kdy vybí- hokejistù. Vyuèující zkouejí nové metody
rali Nejvìtího Èecha v naich dìjinách, práce, napøíklad týmové a projektové vyua e nevolili jen Jágra, Nedvìda nebo Ane- èování. Snaí se podávat co nejvíce infortu Langerovou Urèitì by si to zaslouil, mací o své kole, otevøít ji veøejnosti a vtáhprotoe svým úctyhodným dílem nepochyb- nout rodièe do koly tøeba formou Dne
otevøených dveøí. Mrzí je vak, kdy této
nì pøesáhl nae malé èeské pomìry.
Bohuel my Èei máme spí smysl pro monosti navtívit kolu a vidìt své dìti
recesi ne úctu k osobnostem, které nás pøímo pøi vyuèovacím procesu vyuívá jen
ve svìtì proslavily. Víc ne v jiných zemích malý poèet rodièù.
Ve snaze inovovat vzdìlávací metody
tu platí, e doma není nikdo prorokem.
Také poctivá práce a úsilí zamìøené pro a formy vyuèování by toti nemìli uèitelé
blaho pøítích generací se dnes jaksi neno- zùstat osamoceni. Nikdo z nich samozøejsí. Zato dovedeme pokrytecky lkát nad roz- mì neádá od rodièù, aby své dìti po veèelitým mlékem, kdy se nae dìti propadají rech doma douèovali. Bylo by vak nanejv mezinárodních prùzkumech funkèní gra- vý ádoucí, aby se rodièe snaili ovlivnit
motnosti stále hloub, a viníme z toho dne- hodnotovou orientaci svých dìtí, a to v tom
ní kolu. Je tomu opravdu tak? Zkuste se smìru, e by projevovali opravdový a trvazamyslet a vzpomenout si: kdy naposledy lý zájem o výsledky jejich kolního snaejste svému dítìti pøeèetli pøed spaním po- ní, e by jim zdùrazòovali potøebnost
hádku, nebo mu dali do ruky knihu, popo- a nezbytnost vzdìlání v jejich pøítím ivovídali si s ním o tom, co si v ní pøeèetlo? tì, e by dìti motivovali k úsilí o zuitkoNamítnete nejspí, e na to nemáte èas, e vání talentu, který si pøinesly na svìt,
od toho je pøece kola a e dnes zcela po- a nenechali jejich vrozené schopnosti zplastaèí, kdy se dítì nauèí zacházet s poèí- nìt, e by jim vysvìtlovali, aby se neøídily
jen okamitým utilitarismem, tj. e dnes
taèem, k èemu knihy, staèí internet
Jde vak o hluboké nepochopení úlohy staèí pro ivot jen matematika s informadnení koly. Ta u dávno není jediným, tikou a angliètina, ostatní není k nièemu,
ba ani hlavním informaèním zdrojem pro jak nìkdy slýcháme. Nauèit dìti peèovat
mladou generaci, jako tomu bývalo kdysi. o vlastní zdraví a správným zásadám výiNení ani státem garantovanou slubou na vy, nauèit je slunému chování vùèi ostathlídání dìtí, ne se rodièe vrátí ze zamìst- ním lidem, nauèit je projevovat soucit
nání, jak se bohuel èást naí veøejnosti s trpícími, nauèit je úctì k práci druhých
domnívá. Její úloha se zcela zmìnila: dostá- lidí, nauèit je radovat se tøeba z krásy rozvá nelehký úkol nauèit dìti orientovat se kvetlého kvìtu nebo západu slunce  to
v souèasném sloitém svìtì, nauèit je tøí- jsou úkoly pøedevím pro rodinu, kola sama
dit a hodnotit obrovské mnoství informa- je zvládnout nemùe. ádné dítì se do uèecí, které se na nì valí ze sdìlovacích pro- ní nepohrne, pokud doma vycítí nezájem
støedkù, na podstatné a nepodstatné, na rodièù o svou kolní práci nebo dokonce
dùvìryhodné nebo zavádìjící, nauèit je ori- zlehèování významu vzdìlání a pohrdání
entovat se v ivotních situacích za promìn- autoritou uèitelù. Jedinì vzájemná souèinlivých podmínek, za neustálých zvratù nost koly a rodiny mùe pøinést pozitivní
a zmìn. V tomto duchu se také nese i nová výsledky ve výchovì a vzdìlání pøítích
kurikulární reforma, uzákonìná kolský- generací. Aby pro nás odkaz díla velkého
mi zákony, odhlasovanými naí poslanec- Èecha Jana Amose Komenského nezùstal
kou snìmovnou loni v øíjnu s platností od pouze obsahem zapráených spisù v kni1. ledna 2005. kolám u nejsou státem hovnì zapomenutého kolního kabinetu,
dané povinné jednotné osnovy, nýbr ka- ale naopak stále ivým podnìtem k zamydá kola si bude vytváøet svùj vlastní kol- lení a rozvíjení i v dnením svìtì komerce
ní vzdìlávací program, a ten se pouze musí a internetu.
Ivanka Fantová,
vtìsnat do rámcových vzdìlávacích prograÈlovìèestanovilo
nezlob se, kolní rok zaèíná
uèitelka Z TGM v Náchodì
mù, v nich ministerstvo kolství
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Zprávy
z radnice
Rada mìsta 25. 1. 2005

Majetkoprávní úkony obce
l RM schválila pronájem èástí pozemkù
è. 54 a è. 55/1 na Lipí na dobu neurèitou.
Jedná se o pozemky mezi rodinnými domy.
Nájemní smlouva bude zpracována na období od 1. 10. 2002.
l RM schválila uzavøení nájemních smluv
mezi mìstem Náchodem a vlastníky pozemkù na pronájem pozemkù nebo jejich
èástí v Malém Poøíèí. Jedná se o pozemky
potøebné k vybudování plánované cyklostezky z Malého do Velkého Poøíèí. Mìsto
jedná i o jejich výkupu, pro monost získání dotace je potøebné uzavøít na zmínìné pozemky alespoò nájemní smlouvy
a ve výkupu pokraèovat v pøípadì obdrení dotace.
l RM schválila uzavøení nájemních smluv
mezi mìstem Náchodem a vlastníkem pozemkù (Královéhradecký kraj) na pronájem pozemkù nebo jejich èástí v k. ú. Malé
Poøíèí. Tentokrát jde o pozemky potøebné
pro pøípravu akce cyklostezka a chodník
v ul. Kladská a chodník v ul. Broumovská.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy s vlastníky domu èp. 176 v Riegrovì ulici v Náchodì, která se týká umístìní kamerového bodu na této budovì.
Mìsto bude hradit el. energii spotøebovanou provozem Kamerového dohlíecího
systému. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s estimìsíèní výpovìdní lhùtou
s úèinností od 1. 2. 2005.
l RM vzala na vìdomí pøedloenou zprávu o provozu høbitova za rok 2004 a pøedpoklad na rok 2005.
l RM vzala na vìdomí oznámení spoleènosti PROFI-ELRO, s. r. o., o plánované
opravì venkovního vedení (výmìna starých stoárù, nátìry a drobné opravy)
v úseku Náchod Babí-Spy. V této souvislosti bude vstupováno na pozemky mìsta.
l RM schválila vyhláení výbìrového øízení na prodej volného bytu 1+1 v Nerudovì ulici, èp. 1340. Prodej byl ji uskuteènìn obálkovou metodou s vyvolávací cenou 350 tis. Kè a inzerován v tisku.
Veøejné osvìtlení v Déèku
l RM souhlasila se zasláním objednávky
firmì Hasoò, Blansko na zajitìní energetického auditu na venkovní osvìtlení
v Déèku s termínem dodání díla do 26. 1.
2005 a souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na tuto akci.
Veøejná soutì Stavební úpravy
a pøístavba zimního stadionu v Náchodì
l RM schválila uzavøení mandátní smlouvy na zpracování výbìrového øízení zakázky Stavební úpravy a pøístavba zimního

bøezen 2005
stadionu v Náchodì, s ing. Tomkem, Èervený Kostelec.
Kanalizace v Náchodì
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
s VAK Náchod, a. s., o provozování kanalizace v ul. Broumovská  Kuba v Náchodì, Malém Poøíèí.
l RM povìøila odbor správy majetku jednáním s VAK Náchod, a. s., o prodeji a výi kupní ceny místní kanalizace v Náchodì
Lipí vybudované v letech 19741977, která je v souèasné dobì v majetku mìsta.
Smlouva o dílo  projekt aktualizace
regenerace sídlitì Náchod-Plhov
l RM schválila smlouvu o dílo na dopracování projektové dokumentace s firmou
URBAPLAN, spol. s r. o., Hradec Králové.
TELEGRAFICKY:
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta ke
schválení souhrnný návrh rozpoètových
opatøení v období od 13. 12. 2004 na základì obdrených dotací a pokynù krajského úøadu.
l RM vzala na vìdomí zápisy z jednání
komise dopravní ze dne 11. ledna 2005
a komise výstavby ze dne 19. ledna 2005,
dále z jednání kontrolního výboru ze dne
10. ledna 2005 a finanèního výboru ze
dne 17. ledna 2005.
l RM souhlasila s podáním ádosti o pøidìlení státní úèelové dotace na zabezpeèení péèe o váleèné hroby za mìsto Náchod.
Jedná se o provedení opravy pomníkù
z války 1866 na vojenském høbitovì
v Náchodì, jeho je mìsto majitelem. Provedení bude zajiovat Komitét pro udrování památek z války roku 1866.

Rada mìsta 8. 2. 2005

Pøíspìvek na pobyt dítìte v mateøské
kole, kolní druinì a klubu pro kolní
rok 20042005
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
v souvislosti s ustanovením nového kolského zákona vydat Obecnì závaznou
vyhláku è. 1/2005, kterou se ruí obecnì závazná vyhláka è. 2/2004 o stanovení pøíspìvku na pobyt dítìte v mateøských kolách, kolních druinách a kolních klubech zøizovaných mìstem Náchodem pro kolní rok 20042005.
Zastupitelstvo ji na svém prosincovém
jednání 13. 12. 2004 zruilo platnost této
vyhláky, pro úplnost je vak nutné zruit platnost vyhláky vyhlákou.
kolské obvody základních kol
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta vydat Obecnì závaznou vyhláku è. 2/2005,
kterou se stanoví kolské obvody základních kol (døíve spádové obvody) zøizovaných mìstem Náchodem.
Povolení výjimky z poètu dìtí ve tøídì
v náchodských mateøských kolách
l RM povolila výjimky z poètu dìtí
v mateøských kolách od 1. 1. 2005 do
31. 8. 2005 pro M Vanèurova, M Vít-

kova, M Havlíèkova, M Komenského
a M Myslbekova.
Dùm dìtí a mládee Déèko
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit Dodatek è. 1 ke zøizovací listinì
Domu dìtí a mládee Déèko. Jedná se
o pøesné vymezení majetku a majetkových
práv souvisejících s darovací smlouvou,
kterou byl pøedán Krajským úøadem Královéhradeckého kraje majetek Déèka.
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
úprav a uloila Odboru správy majetku
realizovat plán oprav pro rok 2005, zajistit vypracování projektové dokumentace
na výmìnu oken a vydání pøísluného stavebního povolení pro rok 2006 a zaøazení potøebné finanèní èástky na realizaci
této výmìny do rozpoètu roku 2006.
Územní plán  zmìna è. 2
l RM souhlasila se zadáním Zmìny è. 2
Územního plánu sídelního útvaru Náchod
a doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit
zadání této zmìny.
Výbìr projektanta projektové
dokumentace ul. Na Mokøinách
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
a uzavøením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ulice Na Mokøinách firmou PRODIS Hradec Králové.
Projektovou dokumentaci na veøejné
osvìtlení zpracuje Vladimír Václavík
z Nového Mìsta nad Metují. Tato ulice je
souèástí projektu výstavby komunikací
v prùmyslové zónì Staré Mìsto n. M.
l RM také souhlasila s koordinaèním dopracováním projektù firmy Integraf, a. s.,
s projektem mìsta dle podmínek a poadavkù poskytovatele dotace  Centrum regionálního rozvoje ÈR. Koordinaèní dopracování bude provádìno firmou PRODIS
Hradec Králové.
Dluhová sluba mìsta
l RM vzala na vìdomí pøedloený materiál o jednotlivých zástavách na majetku
mìsta a povìøila odbor finanèní jednáním
s Èeskomoravskou hypoteèní bankou, a.s.,
o vyvázání nadbyteèných zástav k úvìru
SUN, I. etapa, pøi neporuení pøísluných
usnesení vlády ÈR týkajících se povinnosti zajiování nemovitostí, na které byla
èerpána státní dotace.
Regenerace panelového sídlitì Plhov
l RM schválila navrené poøadí nabídek
z výbìrového øízení na výbìr zhotovitele
umìlého povrchu høitì u základní koly
a uloila zahájit smluvní jednání s uchazeèem na prvním místì, kterým je JM
Demicar, s. r. o., Slavkov u Brna. Následnì pak uzavøít smlouvu o dílo.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s návrhem pøeloky sítí
v ulici Volovnice a uloila Odboru správy
majetku zajistit projektovou dokumentaci
a stavební povolení na realizaci tohoto investièního zámìru.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce s Klubem èeských turistù Ná-
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chod. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností od 1. 1. 2005 a týká se
pozemkové parcely è. 741 o výmìøe 560
m2 v Bìlovsi.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy se Stavebním bytovým drustvem
(SBD) Náchod na pronájem èásti pozemku p. è. 2058/3 slouícího pro pøíjezd ke
garáím a pronájem tøiceti pìti stavebních
parcel pod garáemi v Raisovì ulici v Náchodì. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy s SBD Náchod na pronájem pozemkù st. p. è. 2421/1 a st. p. è. 2463
pod domem èp. 1559 a 1560 v Hronovì
ulici v Náchodì. Smlouva se opìt uzavírá
na dobu neurèitou.
l RM souhlasila s maximální dobou pro
sjednání smlouvy o smlouvì budoucí kupní pøi prodejích mìstských bytù nájemníkùm na 12 mìsícù od data doruèení nabídky.
l RM uloila Odboru správy majetku projednat se adateli o prodej èásti pozemku
è. 1416 v Podìbradovì ulici v Náchodì
monost uzavøení smlouvy o výpùjèce.
Prodej tohoto pozemku doporuèila rada
zamítnout z dùvodu zatíení pozemku
vedením inenýrských sítí.
l RM uzavøela nájemní smlouvu na nebytový prostor v Krámské ulici v Náchodì,
èp. 731 s platností od 1. 3. 2005 pro provoz kanceláøe.
l RM schválila dohodu o ukonèení nájemní smlouvy s obèanským sdruením Pomoc
vem potøebným na pronájem nebytového prostoru v èp. 1 na Masarykovì námìstí k 28. 2. 2005.
l RM souhlasila v souvislosti s rekonstrukcí ulice Tyrovy s vybudováním nového
veøejného osvìtlení. Na zpracování projektové dokumentace bude uzavøena smlouva o dílo s panem V. Václavíkem  Elektroprojekt, Nové Mìsto nad Metují.
Naøízení rady mìsta, kterým
se stanovují zóny placeného stání
l RM vydala Naøízení è. 1/2005, kterým
se stanovují v oblastech mìsta zóny placeného stání, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich urèené úseky uít za cenu
sjednanou v souladu s cenovými pøedpisy
k stání silnièního motorového vozidla
a zpùsob úhrady pøísluné ceny a jeho prokazování.

TELEGRAFICKY:

l RM souhlasila s tím, aby ulice Hurdálkova byla otevøena pro vekerý provoz
a byl uvolnìn pøístup na Karlovo námìstí
jako veøejnì pøístupnou komunikaci (parkovitì).
l RM vzala na vìdomí zprávu o neuhrazených pohledávkách na nájemném z mìstských bytù v roce 2004.
l RM vzala na vìdomí zápis z jednání
kulturní komise ze dne 19. 1. 2005.
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Zastupitelstvo mìsta Náchoda
vyhlauje výbìrové øízení

na vyuití úèelových prostøedkù fondu rozvoje bydlení
adatelem o pùjèku z fondu rozvoje bydlení mohou být, v souladu s èlánkem
III., odst. 3. Pravidel mìsta Náchoda è. 2, o vytvoøení a vyuití úèelových prostøedkù fondu rozvoje bydlení na území mìsta Náchoda, pouze fyzické a právnické
osoby, které vlastní obytné budovy a byty na území mìsta Náchoda a které pøijímají úvazek pouít poskytnutou pùjèku podle stanovených a ve smlouvì uvedených
pravidel ve prospìch tìchto obytných budov nebo jejich staveb.
Termín podání ádosti: od 1. bøezna do 31. bøezna 2005
K ádosti o pùjèku je nutno doloit doklady uvedené na tiskopise, který obdríte
na podatelnì Mìstského úøadu v Náchodì.
adatelé o poskytnutí pùjèky mohou podat své ádosti na Mìstském úøadì
v Náchodì na podatelnì nebo v kanceláøi dveøe è. 3:
Poskytují se pùjèky:
 na obnovu støechy,
 na zøízení plynového topení,
 na dodateènou izolaci domu proti spodní vodì,
 na obnovu fasády domu, vèetnì oplechování a
 pøi vestavbì nebo nástavbì do pùdního prostoru a pøestavbì bytu, rodinného
domu, vèetnì sociálního zaøízení a technických sítí.
Schváleno zastupitelstvem mìsta Náchoda dne 28. 2. 2005

Na základì dotazù obèanù informujeme

V souladu se zákonem è. 585/2004 Sb., zákon o branné povinnosti a jejím
zajiování (branný zákon) ukonèila svoji èinnost Územní vojenská správa Hradec Králové. Nástupnickou organizací k 1. 1. 2005 se stalo 13. krajské vojenské
velitelství Hradec Králové, které sídlí na kontaktní adrese:
13. krajské vojenské velitelství, Velké nám. 33
500 03 Hradec Králové, tel. 973 251 410, fax 973 251 472
Vojáci POZOR!
Nabytím úèinnosti zákona 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajiování
(branný zákon), se mìní ohlaovací povinnost viz výpis z výe citovaného zákona.
§ 32
Ohlaovací povinnost
Voják v aktivní záloze je povinen pøíslunému krajskému vojenskému velitelství neprodlenì hlásit závané úrazy a váná onemocnìní, která mohou mít vliv
na výkon branné povinnosti, a pøedloit doklady osvìdèující uvedené skuteènosti;
voják v povinné záloze má tuto povinnost za stavu ohroení státu nebo za váleèného stavu. Hláení lze uèinit osobnì nebo písemnì.
Pøechodná ustanovení
§ 39
(2) Vojáci nebo odvedenci, kterým vznikla branná povinnost podle dosavadních
právních pøedpisù, se dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona povaují za vojáky
v povinné záloze.
(4) Vojáci zaøazení do aktivní zálohy dobrovolné na základì dohody podle dosavadních právních pøedpisù se dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona povaují za
vojáky v aktivní záloze podle tohoto zákona.
Závìreèná ustanovení
§ 40
Zruuje se:
1. Zákon è. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních
úøadech (branný zákon).
2. Zákon è. 286/2002 Sb., kterým se mìní zákon è. 218/1999 Sb., o rozsahu
branné povinnosti a o vojenských správních úøadech (branný zákon), ve znìní
zákona è. 238/2000 Sb. a zákona è. 128/2002 Sb.
3. Zákon è. 520/2002 Sb., kterým se mìní zákon è. 218/1999 Sb., o rozsahu
branné povinnosti a o vojenských správních úøadech (branný zákon), ve znìní
pozdìjích pøedpisù.
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Kronika
Narodili se

v lednu 2005
3. 1. Markéta Dítìtová
7. 1. Jiøí Mlejnek
Filip Nehyba
10. 1. Jiøí Polák
20. 1. Martin Doucha
Tomá Hynek
24. 1. Lucie Bubeníèková
26. 1. Pavel Vítek
27. 1. Jan Vinter
30. 1. Michal Vintera
31. 1. Tomá Váòa

Byli oddáni

v lednu 2005
14. 1.
Martin Benko
Veronika Kollertová
15. 1.
Martin Hron
Marcela Rehová
28. 1.
Miroslav Mìdílek
Martina Chlebová

Èervený Kostelec
Èervený Kostelec
Náchod
Náchod
Malé Svatoòovice
Suchovrice

Informace
øeditele oblastní nemocnice Náchod
Investièní akce na oddìlení ortopedie
Dne 26. ledna 2005 probìhlo v Oblastní
nemocnici Náchod, a. s., slavnostní otevøení zrekonstruovaných prostor ortopedického oddìlení.
Na pøelomu roku 2004/2005 probìhla na ortopedickém oddìlení Oblastní nemocnice Náchod, a. s., nákladem bezmála 1,7 mil. Kè rekonstrukce pooperaèního pokoje s vyetøovnami. Cílem bylo
jednak zlepení monitorování pacientù po
provedených operaèních výkonech a jednak odstranìní havarijních stavù sítí. Pøi
tìchto úpravách byla rovnì provedena
komplexní rekonstrukce stávající el. instalace, medicinálních plynù, nový signalizaèní systém pro pacienty a personál,
výmìna oken, výmìna vestavìných skøíní, rekonstrukce zdravotní techniky vè.
výmìny doitých zaøizovacích pøedmìtù,
nátìry a malba stìn a výmìna podlahových krytin. Novì byla instalována poèítaèová sí pro zavedení nemocnièního informaèního systému.
Pro potøeby ortopedického oddìlení byl
také v prosinci 2004 zakoupen nový operaèní stùl. Mobilní univerzální operaèní
stùl je plnì elektrický stùl, který se uívá k operacím endoprotéz kolena a kyèle
a dále k operacím ramene. Jeho pøedností je monost vhodného polohování pacienta u speciálních ortopedických operaèních výkonù. Jedná se teprve o druhý stùl
tohoto druhu v Èeské republice. Souèástí tohoto stolu je také vyhøívací jednotka.
Hodnota celého moderního kompletu èinila 1.250.000 Kè.
Obì realizované investice významnì
pøispívají ke zkvalitnìní poskytovaných
slueb na ortopedickém oddìlení.
Vznik informaèního centra
v Oblastní nemocnici Náchod

1. února 2005 bylo uvedeno do provozu Informaèní centrum Oblastní nemocnice Náchod, a. s. Hlavní náplní tohoto
útvaru je zajitìní kvalitní komunikace
s pacienty a návtìvníky nemocnice.
Pracovníci Infocentra Vám poskytnou
vekeré potøebné informace o vech zdravotnických zaøízeních spadající do pùsobnosti Oblastní nemocnice Náchod, a. s.,
vèetnì rozmístìní jednotlivých oddìlení
v rámci areálu.
Dalími úkoly pracovníkù Infocentra
je informovat klienty o reimech jednotlivých oddìlení, ordinaèních hodinách
a chodu ambulancí i o pøítomnosti jednotlivého lékaøe. Dále Vás seznámí se slubami, které jsou dostupné v areálu nemocnice. Na poádání Vám zprostøedkují
telefonní hovor s pøísluným pracovníkem
ONN, a. s.
Pro potøebu telefonických dotazù byla
zøízena zvlátní informaèní linka 491 601
601. Dalí moností komunikace je posílat ádosti o informace e-mailem na info@nemocnicenachod.cz, nebo mùete
Vae názory a pøipomínky zapisovat na
webových stránkách nemocnice www.
nemocnicenachod.cz v èásti napitì
nám, nebo Vae námìty a pøipomínky. Na internetu naleznete celou øadu
dalích dùleitých informací o nemocnici.
Pøi vstupu do ambulantního pavilonu
byla zøízena recepce, kde klienti a návtìvníci nemocnice mohou získat propagaèní materiály Oblastní nemocnice Náchod, a. s., a dotázat se na ve potøebné
osobnì pracovnic recepce.
Provozní doba infocentra
je pondìlípátek 7.0015.30 hod.
Ing. Josef imurda,
øeditel Oblastní
nemocnice Náchod, a. s.

Dne 11. 2. 2005 probìhl na Z T. G.
Masaryka v Náchodì pohovor se zájemci
o práci pedagogického asistenta. Pøedbìného pohovoru se zúèastnilo devìt uchazeèù, kteøí prezentovali svùj zájem
a schopnosti pro nároènou práci. Pedagogický asistent by mìl napomoci náchodským kolám vèas zachytit problémové
jedince i skupiny a vzbudit v nich zájem
o komunikaci, uèení a smysluplné vyuití volného èasu. Výbìr vhodného kandidáta probìhne za úèasti výbìrové komise na poèátku mìsíce bøezna.
Mgr. Roman Odváøka, øeditel koly

Informace o provozu
denního stacionáøe
DOMOVINKA
Bartoòova 897, 547 01 Náchod
(objekt mezi MìSSS Marie a Domovem
dùchodcù), otevøeno ve vední dny od
6.3017.30 hodin, kapacita 10 klientù
Cena 195 Kè/den vèetnì obìda a dvou
svaèin. Telefon: 491 420 779.
Jedná se o zaøízení pro denní pobyt
seniorù. Lze dohodnout i jednotlivé dny
v mìsíci. Stacionáø je vhodný zejména pro
klienty s demencí (Alzheimerova choroba, vaskulární, smíená ), klienty se sníenou sobìstaèností napø. v dùsledku cévní mozkové pøíhody nebo pro seniory, kteøí
trpí depresemi v dùsledku osamìlosti apod.
Pøedpokladem pøijetí je zachování základní pohyblivosti, aby klient byl schopen dojít od auta do prostor denního stacionáøe, od stolu na WC apod. Nelze
pøijmout klienty, kteøí jsou verbálnì nebo
brachiálnì agresivní, kteøí naruují program denního centra a obtìují ostatní.
Personál stacionáøe je v pravidelném
kontaktu s rodinou. Cílem péèe je klienty aktivizovat, aby byl zajitìn pøirozený
rytmus dne a noci a tím omezit noèní
neklid. Ve stacionáøi probíhá celodenní aktivizaèní program, jeho souèástí je skupinové cvièení, ergoterapie, trénink pamìti, procházky pøíp. výlety, muzikoterapie, taneèní terapie atd. Dále je moné
zajistit jednou za mìsíc slubu pedikérky a kadeønice. Pøi akutním zhorení zdravotního stavu bude pøivolána lékaøská
pomoc. Na péèi o klienty nepøispívá zdravotní pojiovna, proto je nutné, aby si
klienti léky a pomùcky pro inkontinenci
nosili z domova. Uvedené zaøízení není
uzavøeným oddìlením.
Od února 2005 je zajitìna Poradna
pro peèující osoby, kde si mùete bezplatnì kadý ètvrtek od 13.30 do 15.00
hodin domluvit konzultaci.

Náchodský zpravodaj

Pùjèovna pomùcek
pro postiené
Centrum pro zdravotnì postiené Královéhradeckého kraje, které sídlí v Palachovì ul. èp. 1303, nabízí k zapùjèení
rehabilitaèní a kompenzaèní pomùcky:
mechanické vozíky, klozetový vozík, sedaèku do vany, chodítko ètyøkolové, chodítko podpaní, francouzské hole, podpaní berle, védský podavaè, signalizaci telefonního zvonku pro nedoslýchavé,
signalizaci bytového zvonku pro nedoslýchavé, trojkolo Loped, elektrický
zvedák do vany Opale, postele polohovací-mechanické i k prodeji, mìøiè glykémie
pro diabetiky. Cena pùjèovného od 3 do
15 Kè za den. Info na tel. è. 491 426 027
nebo 606 754 725.

Mìstská policie
Náchod v roce 2004
pracovala v poètu 16 stráníkù. V rámci
prevence kriminality nadále nabízí bezplatnou evidenci jízdních kol. Nedílnou
souèástí prevence kriminality se stalo
i vybudování 3. etapy kamerového monitorovacího systému, který byl pøedán do
uívání v lednu 2005. Jedná se o rozíøení o dalí dvì kamery, na Masarykovì
nám. a v ul. Parkány. Monitorováno je
ji skoro celé centrum mìsta. Díky kamerám se podaøilo vyøeit ji desítky krádeí, nièení majetku, ruení noèního klidu a naruování obèanského souití. Ve
stále vìtí míøe ho vyuívá i Policie ÈR.
Ve spolupráci s ní je zabezpeèován veøejný poøádek, pátrání po hledaných osobách,
odcizených vozidlech atd. Také spoleèná
akce pro dìti Den s policií má velký úspìch
a stala se ji tradicí.
Loni dolo k výraznému nárùstu poètu
øeených pøestupkù. MP vyøeila blokovì 1689 pøestupkù, co je o 993 pøestupkù více, ne v roce 2003. Stráníci zastavili celkem 783 vozidel , øeili 258 stíností obèanù, 68 vrakù odstavených
vozidel, 34 neoprávnìných záborù veøejného prostranství a provedli kontrolu 32
kulturních a sportovních akcí. MP byla
pøivolána i ke 184 drobným krádeím
v obchodech.
MP spolupracuje s odbory MìÚ a Technickým slubám pøedává poznatky o zjitìném nepoøádku, pokozených komunikacích, nesvítícím veøejném osvìtlení, atd.
Zabýváme se i poadavky zástupcù pøímìstských èástí nebo zdravotnì postiených obèanù. Samozøejmostí jsou i nadále pravidelné kontroly na pøechodech,
pøedevím u kol.
M. Horák
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Náchodtí kouzelníci
Oldøich Holeèek
Oldøich Holeèek se narodil v roce 1929.
Kouzlením se zaèal zabývat spoleènì se
svým bratrem ve 13 letech. Byla to doba
klasických salonních kouzelníkù a kouzelných divadel a sehnat nìjaké informace a návody bylo velice obtíné. Vìtinu
rekvizit, jako ostatnì vechno, si s ohromnou peèlivostí a trpìlivostí vyrábìl sám.
Vystudoval vyí odbornou kolu chemickou. Dlouhá léta pracoval ve svém
oboru jako chemik v náchodské Rubenì.
Kouzla rozhodnì nebyla jeho jediným
koníèkem. Velice rád chodil pracovat na
svou zahradu. Asi jako málokdo si mohl
zvát návtìvy pod záminkou, e jim ukáe sbírku motýlù. On tu sbírku opravdu
mìl. Kvùli ní èasto chodíval na zahradu
i v noci s prostìradlem a lampou, aby lapil nìjaký nový druh noèní mùry.
Pøesto, e byl odborník, se mu chemie
stala v kouzlech osudnou. Snail se vyrobit tzv. pyrovatu a pøes vechnu opatrnost opomnìl vzít v úvahu statickou elektøinu. Právì ta toti odstartovala chemickou reakci. Pøi výbuchu pøiel o ètyøi prsty
na levé ruce. Tato událost ho vak od
kouzel neodradila. I nadále pøedvádìl
i manipulaènì nároèné triky s mincemi,
míèky èi náprstky.
Svá vystoupení pøedvádìl pøi nejrùznìjích pøíleitostech ve kolách, na karnevalech, na svatbách, zábavách a plesech.
Po odchodu do dùchodu se v náchodském
Déèku ujal vedení kouzelnického krouku. Za deset let nauèil základùm kouzel
mnoho dìtí, z nich mnozí u kouzel,
k radosti svého uèitele, zùstali. Pan Holeèek byl jako uèitel velice dobrý. Mìl
propracovaný systém, v jakém poøadí se
triky uèit, a pro výuku pouíval své rekvizity. Ke vem trikùm vytváøel podrobné návody, protoe vìdìl, jak je pro zaèáteèníka obtíné shánìt nìjakou literatu-

ru. Se svými áky chodil na vystoupení
do nemocnic a domovù dùchodcù, aby se
vichni nauèili pøedvádìt triky i pøed publikem. Ze své zkuenosti mohu potvrdit, e to byla opravdu dobrá kola kouzel. I díky této snaze rozíøit kouzla mezi
mladé lidi se stal èestným èlenem magické lóe Michala Siloráda Patrèky.
Je mi líto, e tento èlánek u mohu
psát pouze v minulém èase. Pan Holeèek
i pøes vekerou snahu a pomoc lékaøù
a jeho eny na konci minulého roku podlehl déletrvající tìké nemoci. Nech mu
jetì naposledy zazní aplaus za jeho celoivotní práci.
M. Langr a M. Cvrèek

Co se pøipravuje u sousedù

Prùmyslová zóna, která je nejblíe Náchodu, oije stavebním ruchem. Z náchodského námìstí je vzdálenost na hranice
s Polskem zhruba ètyøi kilometry. Mezi
mìstem Kudowa Zdrój a hranicemi se rozprostírá prùmyslová zóna, která je ji svým
názvem pøedurèena k budování pracovních
pøíleitostí. Od kvìtna t.r. zde irský investor pøipraví zpoèátku pøiblinì 200 pracovních míst s pøedpokladem dalího rozíøení. Jedná se irokou produkci pøesného strojírenství, které firma dodává
v rozsahu od dílù do ropných vrtných
moøských ploin a po souèástky do kosmických lodí. Pøi rozmluvì s pracovníkem

Okresního místa ance v K³odzku, panem Pawlem Korabem, jsme se shodli na
monosti pracovních pøíleitostí i pro èeské specialisty. Irskému investorovi je pravdìpodobnì jedno, jestli do firmy bude jezdit Èech èi Polák. Pokud bude odborník
v oboru a bude mít zájem pracovat, zajisté zde uplatnìní najde. I v Polsku platí, e
se nemá chválit den pøed veèerem. Tato
jednání jsou vak ji na takové úrovni,
kdy je moné o nich zaèít mluvit nahlas.
Frantiek Molík
Regionální hospodáøská komora SVÈ
Jednatelství Náchod
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Kníka pro stálé ètenáøe
Josefa kvoreckého
Jako novelu pro stálé ètenáøe oznaèil Josef kvorecký svou zatím poslední
knihu, kterou nazval Obyèejné ivoty
(vydalo nakladatelství Ivo elezný jako
25. svazek spisù J). Dokonèil ji loni,
v osmdesátém roce ivota. Do jisté míry
je to jeho sumáø, nebo tím rokem opravdu zaèíná stáøí. Vìtina postav a událostí má pravzor v ivotì, ale nejsou to ani
portréty lidí, ani faktografická reportá.
Na zaèátku to byla parta spoluákù... øíká
autor v úvodu.
Náchodtí ètenáøi tam samozøejmì poznají ty, o nich èetli v mnoha pøedchozích dílech kvoreckého, vìdí, e jako jsou
pozmìnìna jména, jsou posunuta i fakta. e Èerná hora je zøejmì Dobroov,
ale e Danny je a není Josef kvorecký,
Berta Moutelík je a není Albert Grym atd.,
e ve je literárnì upraveno a posunuto
tak, aby vyprávìní mìlo platnost obecnìjí,
nejen náchodskou. Minule jsme tu psali
o kníce vzpomínek nìkdejí náchodské
profesorky Althammerovévorèíkové. Ta
je v této kvoreckého kníce rovnì pøítomna, ovem také pøejmenována a posunuta. Mezi kníkami jsou pøes odliný
pøístup autorù èetné styèné body.
Jako rámec vyprávìní zvolil kvorecký pomaturitní setkání spoluákù z gymnázia  Pøed tøiceti lety a Po tøiceti le-

tech  to jsou názvy
dvou kapitol knihy.
Roèník, do nìho patøil Josef kvorecký,
maturoval v roce
1943, to první setkání je zøejmì z roku 1963, to druhé z roku 1993. Co se
zmìnilo  velmi kardinálnì  mezi roky
1943, 1963 a 1993, o tom snad není
nutné zde psát. Jak a proè se v souvislosti
s tím zmìnily osudy lidí, jak doba poznamenala ivoty spoluákù, nìkdejí pøátelství, to je asi ta dùleitìjí, obecnìjí èást
knihy. Pro tu ji mohou vzít do rukou i ti,
jim Danny a Kostelec mnoho neøíkají.
Úvodní slovo autorovo naznaèuje, e
by mohlo jít o jakousi teèku za základní
èástí jeho díla, o uzavøení vrstvy románù
a povídek s Dannym a jeho Kostelcem.
A u tomu tak bude, nebo ne, mùeme
Josefu kvoreckému za tuto kníku podìkovat.
Shodou okolností záhy po kníce vylo
(s mírným zpodìním) dalí èíslo bulletinu Danny 2/2004. Je vìnováno mezinárodní konferenci o ivotì a díle Josefa
kvoreckého loni v záøí v Náchodì, jejím
ohlasùm i ohlasùm autorova ivotního
jubilea, pøináí i øádku fotografií z oslav.
Ale Fetters

Diplomy pro absolventy VO stavební

V pátek 28. ledna 2005 probìhlo v obøadní síni náchodské nové radnice slavnostní
pøedání diplomù absolventùm Vyí odborné koly stavební arch. Jana Letzela v Náchodì.
Slavnostního aktu, pøi kterém pøevzalo diplomy devìt absolventù oboru Stavební
obnova památek a 10 absolventù oboru Realizace pozemních staveb se zúèastnil
i starosta mìsta Náchoda pan Oldøich Ètvrteèka.
Fotografie a text Petr ulc
Absolventi studijních oborù
a Stavební obnova památek a Realizace
pozemních staveb pøed vlastním pøedáváním diplomù, kterého se zúèastnili zleva:
Jan Rozínek  øeditel firmy Kerson Dobré,
Ing. Eva Stehlíková  vedoucí odboru
kolství Krajského úøadu Královéhradeckého kraje, Ing. Oldøich Ètvrteèka  starosta
mìsta Náchoda a Ing. Milo Chráska
 øeditel VO stavební Arch. Jana Letzela
v Náchodì.

Zuzana Petøíková z Horní Jelení
Èerstvá absolventka oboru Realizace
pozemních staveb Zuzana Petøíková
z Horní Jelení pøebírá z rukou øeditele
koly ing. Miloe Chrásky diplom, vpravo
zástupkynì øeditele
Mgr. Drahomíra Hejcmanová.

Bøeznová výroèí
Na letoní bøezen pøipadá sté výroèí
narození dvou významných univerzitních
profesorù, kteøí mìli vztah k naemu
mìstu, oba studovali i ve Francii, ale jinak mnoho spoleèného nemìli. Dne
8. bøezna se narodil v Heømanovì Mìstci Josef Plavec, historik hudby, sbormistr i skladatel. Byl dlouholetým pøítelem
náchodského sbormistra Augustina Ptáèka, Náchod navtìvoval, byl jmenován
i èestným èlenem pìveckého sboru Hron.
Václav Èerný se narodil 26. bøezna 1905
na Jizbici v uèitelské rodinì, na zdejím
gymnáziu studoval, na Náchodsko se pravidelnì dlouhá léta vracel. Byl uznávaný
literární historik i obávaný literární kritik, èlovìk svobodomyslný, pronásledovaný obìma totalitními reimy, autor desítek odborných studií, oceòovaných i v zahranièí. (Bude mu vìnován literární veèer
2. bøezna.) S nedoitými 80. narozeninami si pøipomínáme hudebníka, dirigenta
a skladatele Pavla Bayerle, jednu z významných postav románù Josefa kvoreckého, známého v nich pod jménem Benno. Narodil se 31. bøezna 1925. Pùlkulaté ivotní výroèí oslaví 2. bøezna náchodská
výtvarnice Václava Henclová, pøejeme jí
ve dobré.
V nedìli 7. bøezna si pøipomeneme 155.
výroèí narození prvního prezidenta T. G.
Masaryka. Náchod navtívil nìkolikrát na
samém poèátku minulého století a pak
jako prezident v létì 1926. Pøed sto dvaceti lety se 1. bøezna narodil hudební
skladatel a dirigent Jindøich Praveèek,
který spolupracoval jako dirigent vojenské hudby díky Augustinu Ptáèkovi s Hronem na øadì významných vystoupení. Pøed
95 lety, 22. bøezna 1910 se narodil jeden z naich nejvýznamnìjích operních
pìvcù, Eduard Haken, který nás v Náchodì
mnohokrát potìil i posílil svým zpìvem.
Dne 30. bøezna 1945 zemøel hudební
skladatel Karel Moor, který pùsobil krátce i u nás v Náchodì.
Selské povstání, které brzy po zaèátku roku 1775 zaèalo na náchodském
panství, skonèilo tragicky bitvou u Chlumce 25. bøezna. Dne 12. bøezna 1930 zemøel v Praze Alois Jirásek. V pozdních
veèerních hodinách 18. bøezna projídìlo auto s jeho urnou Náchodem a zastavilo pøed radnicí. Od Komenského tøídy pøes
mìsto a po Kladskou ulici se pøilo
s velkým spisovatelem rozlouèit na dvacet tisíc lidí z Náchoda i okolí. Slavný
a mohutný pohøeb se pak konal 19. bøezna 1930 v Hronovì, aktivnì se jej zúèastnily i náchodské spolky a øada obèanù.
(AF)

Náchodský zpravodaj
Náchodský
ulièník

Èást 3  Historické názvy
V závìru minulé èásti seriálu jsme konstatovali, e
v Náchodì je v názvech ulic dochováno znaèné mnoství
historických pomístních jmen. Tato skuteènost se zdá
být pro Náchod typická a specifická, proto si ji dnes na
nìkolika pøípadech doloíme.
Parkány  jméno ulice souvisí se støedovìkou podobou mìsta, které bylo chránìno hradbami. V pøípadì
váleèného nebezpeèí byly hradby na jiní stranì zpevnìny kolovou palisádou, tzv. parkánem, který byl postaven
na vnìjí stranì hradebního pøíkopu.
Volovnice  za parkánem bývala louka nazývaná Volovnice podle volù, kteøí se tam pásli v dobì konání výroèního trhu. Toto pojmenování se poprvé pøipomíná v roce
1433, kdy dritel Náchoda Jan Batín z Porostlé potvrzoval koupi mìstské láznì.
Kamenice  roku 1627 bylo vydládìno prostranství
pøed Horskou bránou a v roce 1638 se dládila neopracovanými kameny (tzv. koèièí hlavy) také ulice z námìstí
k této bránì. Od té doby se jí pak øíkalo Kamenice. Po
zboøení mìstských bran v první polovinì 19. století se
vydládilo i její pokraèování vedoucí Horským pøedmìstím. Pro pùvodní Kamenici se dnes uívá jméno Frantika Palackého a historický název zùstal její èásti od Karlova námìstí smìrem k nádraí.
Krámská  má jméno po masných krámech, které tu
stávaly ji od støedovìku. Bývalo jich sedmnáct a poprvé
se pøipomínají v roce 1447. Vìtinou patøily mìstu, které je prodávalo nebo pronajímalo øeznickým mistrùm.
Jinde ne v masných krámech øezníci maso prodávat
nesmìli. Pøestoe ani zde se na hygienu pøíli nedbalo,
byly moné infekce tímto opatøením èásteènì eliminovány. Jednotlivé krámy se zavíraly vraty s vrchní sklopnou
èástí, která v dobì prodeje tvoøila pult. Masné krámy
byly obcí vykoupeny a zbourány roku 1896.
Na Hamrech  jméno pøevzala po louce, která se rozkládala mezi starým idovským høbitovem a øekou Metují. Zde kolem roku 1462 stával hamr  kovárna, kde
kladivo bylo pohánìno vodní silou. Pozdìji se slovem
hamra oznaèovala ji pouze pole na bøehu Metuje.
Koncem 19. století je doloena povìra, e jakmile se
luka Na Hamrech zaènou kosit, zaène detivé poèasí.
Pod Rozkoí  jméno vzniklo ze starého pomístního
názvu návrí, na nìm dnes stojí hotel Na vyhlídce. Bý-

Dnení pohled z Riegrovy ulice na Parkány

valy tam tøi dvorce a po nich nese své jméno dalí ulice
U Tøí dvorcù.
Vinohrady  pomìrnì obvyklé jméno, které v naem
pøípadì oznaèovalo pøíkrou stráò, kde se pravdìpodobnì
po urèitý èas pìstovala vinná réva.
afránice  název nejspí dosvìdèuje pìstování oblíbeného koøení afránu. Není vak vylouèeno, e v této lokalitì afrán pouze rostl ve vìtím mnoství planì.
Pøíkopy  komunikace spojující Náchod s Plhovem pod
jihovýchodním svahem zámeckého kopce se pùvodnì
jmenovala Na Pøíkopì podle pøíkopu, kterým protékal
Podbuèní potok. Ten byl vlastnì umìle vybudovaným
náhonem z malého rybníka na Plhovì k Podbuènímu
mlýnu na Karlovì námìstí. Kdy u mlýn pøestal slouit
svému pùvodnímu úèelu, mlýnské kolo jetì dlouho pohánìlo èerpadlo uitkové vody pro náchodský zámek.
Na Pøadýnku  ulice má pojmenování podle lesa, který tu býval a v nìm se podle povìsti skuteènì na pøadýnku bavlnìné pøíze obìsil chudý tkadlec z Plhova, který nevidìl jiné východisko ze své bídy.
U Práchovny  idylickému zákoutí u Velkého rybníka
na Plhovì se odedávna øíká Práchovna nebo U Práchovny. Pùvod jména osvìtluje v první polovinì 19. století
nejznámìjí historik Náchoda Josef Myslimír Ludvík takto: Na západní stranì pøi hrázi nebo stavu rybníka Pilného nad Plhovem, kdeto podnes pøíbytek stojí a U práchovny se øíká, stávala práchovna èi dílny na prach ruènièní, kamto 1653 pøestavìna, an døíve na hradu
náchodském stávala a pøi ohrazování neb v pevnost promìòování zámku 1645 zboøena byla. Psaltì toho roku
1653 Jan C. Nacner, karnet, co salnytr hledal a prach
dìlal, psal kníeti, e u horního rybníka, kde stoupa
o ètyøech píchách stojí, dobré místo nalezl pro dìlání
prachu a e si troufá roèním níkladem 900 zlatých zhotoviti prachu 60 centù, za nì by se 2900 zlatých strilo.
Jetì roku 1722 byl zde Frantiek Pokorný, prachaø.
Také v názvech dalích náchodských ulic nacházíme stopy po dávných názvech míst a prostranství, nejèastìji luk, lesù èi kopcù. Zde ji nemám prostor pro jejich uvedení a tak zkuste nìkteré dalí objevit sami. Pokud mi o nich dáte vìdìt, potìí mne vá zájem o seriál
a o místopis vlastního mìsta.
Mgr. Lydia Batecká

v edesátých letech minulého století.
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Nejen obyvatelùm sídlitì u nemocnice v Náchodì
Klub SUN Náchod,
obèanské sdruení
 dìtský klub Hopsáèek by Vám touto cestou rád pøedstavil svoji èinnost.
Po rekonstrukci
a zvìtení prostor
bývalého klubu Hopsáèek jsme schopni
naí nabídkou oslovit témìø vechny vìkové skupiny nejen obyvatel sídlitì u nemocnice. Rádi bychom nabídli monost vyuití volného èasu co nejlepím zpùsobem.
Obèanské sdruení vzniklo za úèelem
rozíøení slueb obyvatelùm sídlitì

u nemocnice, rádi bychom se v budoucnu
podíleli na samotném rozvoji tohoto sídlitì  v souèasné dobì je èinnost zamìøena pøedevím pro malé dìti a matky na
mateøské dovolené. Jsme nezisková organizace, která funguje zásluhou dobrovolníkù. Vekeré získané finanèní prostøedky jdou do vybavení prostor klubu
SUN. Budeme vdìèni za kadé nápady
a pøipomínky týkající se chodu naeho klubu.
Rádi bychom vyuili této pøíleitosti
a podìkovali vem, kteøí se podíleli na
rekonstrukci prostor, v první øadì je to
samotné Mìsto Náchod, které nám vylo

Klub SUN Náchod  dìtský klub Hopsáèek 

si Vám dovoluje nabídnout následující krouky a to nejen pro dìti a maminky na
mateøské dovolené.
S sebou je nutné mít pøezùvky, pøípadnì cvièební obuv s bílou podrákou. Prostory
jsou pøizpùsobeny pro vechny vìkové skupiny (toalety, herna, dílna, kuchyòka,...)
* Na odpolední krouky pro dìti je atna otevøena vdy 10 minut pøed zahájením.
Pondìlí: 9.3011.30
19.3021.00

Úterý:

9.3011.30
16.0017.00
16.3018.30

Støeda:

19.3020.30
9.3011.30
15.3016.30
16.3017.30
17.3018.30
18.3019.30

19.3020.30
Ètvrtek: 9.3011.30
15.3017.00
17.0018.00
18.0019.00
19.0020.00
20.0022.00
Pátek:

9.3011.30

Posezeníèko
10 Kè
Setkání maminek s dìtmi na MD bez rozdílu vìku
Jóga
25 Kè
Kondièní zdravotní jóga pro zlepení zdravotních potíí
Hopsáèek II.
15 Kè
Cvièení dìtí a maminek na MD  23 roky
ikovné ruèièky *
20 Kè + materiál
Tvoøení pro pøedkoláky
Hopsáèek III.
20 Kè
Sportovní cvièení pro pøedkoláky  balóny, vihadla apod.
Bøiní tance
35 Kè
ikovné ruèièky
15 Kè + materiál
Spoleèné tvoøení maminek a dìtí na MD bez omezení vìku
Zdravotní cvièení pro dìti *
20 Kè
Kondièní zdravotní jóga pro dìti od 4 do 7 let
Rytmická výchova se zamìøením na flétnu *
20 Kè
Hudební výchova pro pøedkoláky
Aerobic pro dìti *
20 Kè
Cvièení pro dìti 47 let
Aerobik pro dìti *
20 Kè
Cvièení pro dìti 712 let
Kalenetika
15 Kè
Hopsáèek I.
15 Kè
Cvièení dìtí a maminek na MD  12 roky
Herna pro tatínky s dìtmi
15 Kè
Setkání tatínkù s dìtmi  k dispozici herna, st. tenis, apod.
Angliètina I *
40 Kè
Výuka AJ pro dìti 45 let
Angliètina II *
40 Kè
Výuka AJ pro dìti 67 let (pøedkolní dìti)
Aerobik pro dospìlé
30 Kè
Veèerní posezení nejen pro maminky na MD
15 Kè
Odpoèinkové povídání, tvoøení, besedy a jiné aktivity
Posezeníèko
10 Kè
Setkání maminek s dìtmi na MD bez rozdílu vìku

Tìíme se na Vás.
Sledujte nae internetové stránky a vývìsky na sídliti u nemocnice a pìí zónì na
Kamenici v Náchodì, kde Vás budeme informovat o jednorázových akcích, besídkách,
besedách apod.

maximálnì vstøíc, dále spoleènost INVEKO  Petr Mazáè Náchod, která nás dovybavila sanitárním zaøízením, spoleènost
Atas elektromoty Náchod, spoleènost Kimberly-Clark Jaromìø, Hapl Velké Poøíèí,
fa Lelek Náchod  malíøské práce, fa FAST
 tantejský Náchod, Elektro Kosík Náchod, OK Komunikace Èervený Kostelec
a v neposlední øadì té vem maminkám
a tatínkùm, kteøí ve svém volném èase
neustále pomáhají.
V mìsíci bøeznu se mùete tìit na
burzu obleèení, velikonoèní prodejní výstavu, pro dìti v prostorách klubu probìhne karnevalový rej, pøivítáme jaro, navtívíme galerii a mnoho dalích zajímavých akcí. Sledujte nae internetové
stránky a vývìsky pøímo v klubu SUN nebo
vývìsku pod prodejnou Meinl na sídliti
u nemocnice, pøípadnì na pìí zónì Kamenice.
Pravidelný týdenní program byl rozíøen o krouek dìtského aerobiku. Upozoròujeme té na krouek Zdravotní cvièení pro pøedkoláky  jógu  které probíhá kadou støedu od 15.30 do 16.30
hodin.
Jetì jednou vem dìkujeme a tìíme
se na Vai návtìvu.
Klub SUN Náchod, obèanské sdruení
KB Náchod  78-8963820227/0100
kontakt: +420 604 610 581,
+420 608 970 406
Sídlitì u nemocnice, výmìník tepla,
Bílá 1969, 547 01 Náchod
e-mail: hopsacek@seznam.cz
http://www.hopsacek.ttnet.cz/index.htm

Oblastní charita Èervený Kostelec
 støedisko Hospic Aneky Èeské
vás zve na KURZY
DOMÁCÍHO OETØOVÁNÍ
aneb chceme vám pomoci zvládnout péèi
o vae blízké.
V tìchto kurzech získáte jak praktické
znalosti a rady týkající se péèe o nemocného, tak i informace o monostech sociální pomoci.
Kurzy jsou urèeny jak vám, kteøí ji
doma o své blízké peèujete nebo oèekáváte proputìní blízké osoby do domácího
oetøování, tak i vem, kteøí se tìmto dovednostem chtìjí nauèit.
Podrobnìjí informace a pøihláky vám
poskytne: Ing. Jana Øezníèková
Tel.: 721 581 373, 491 465 148
E-mail: reznickova@hospic.cz
www.hospic.cz

Náchodský zpravodaj
Otevøené dveøe v Kudovì
Zdróji
Mìsto Kudowa Zdrój (Chudoba) zve obèany Náchoda a Hronova!!!
Chceme Vás v rámci naich partnerských smluv pozvat do naeho mìsta.
Ve dnech 7.11. 3. a 14.18. 3. budete moci ZDARMA navtívit turistické zajímavosti Chudoby. K volnému vstupu opravòuje tato stránka, proto ji prosím vezmìte
s sebou. V Chudobì budete moci navtívit tato místa:
1 Aquapark, ul. Moniuszki 1 a, tel. +48/74/866 45 02. Otevøeno: 12.0021.00 hod.
Tato stránka je hodinovou vstupenkou pro 4 lidi.
Plavecký bazén  25 m, rekreaèní bazén, dìtské brouzdalitì, tobogán  92 m,
hydromasání vany a èást fitnes zahrnující: saunu, solárium, posilovnu, masérnu
a dvì kuelkáøské dráhy.
Poèet návtìvníkù je omezen kapacitou objektu.
2 Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich  Lázeòské sluby. Zveme vás do centrální recepce
lázeòského domu Polonia  ul. Moniuszki 2, otevøeno: 14.0019.00 hod.
Mùete si prohlédnout metody léèeb a rehabilitace.
K léèení pouíváme hydroxiuhlièitanovo-vápenaté minerální vody. V Chudobì léèíme onemocnìní: kardiologická, gastrologická, endokrynologická, pohybového ústrojí, také otylost a poskytujeme lázeòsko-léèebné sluby pro dìti.
3 Solno-jódová jeskynì Galos, v pøírodním léèebném ústavu Lazienki III.
Z dùvodu omezeného poètu míst prosíme o telefonické domluvení 45 minutových
návtìv.
tel. +48/74/868 04 81, otevøeno: 15.0021.00 hod.
Pøírodní moøská sùl vytváøí neobvyklé mikroklima, které má pozitivní vliv na lidskou psychiku a celkovì pøíznivì ovlivòuje zdravotní stav èlovìka. Jedna návtìva
v jeskyni pro Vás znamená, jako byste byli tøi dny u moøe.
4 Muzeum Hraèek, ul. Zdrojowa 41, tel. +48/ 74/ 866 49 70,
otevøeno: 12.0019.00 hod.
Kolekce hraèek z 19. a 20. století, z rùzných krajù a kontinentù, sbírané jednou
rodinou z pokolení na pokolení. Zveme Vás do øíe dìtských her a vzpomínek.
5 abí muzeum, ul. S³oneczna 31, otevøeno: 9.0017.00 hod.
V muzeu lze zhlédnout 3000 exponátù svázaných s plazy a ábami, pocházejících
ze 20 státù a 6 kontinentù.
6 Muzeum starých øemesel, ul. Chrobrego 43, tel. +48/74/ 865 55 12,
otevøeno: 10.0019.00 hod. V pátek 11. a 18. 3. v 17.00 hod.
Zveme Vás k ochutnání tradiènì peèeného chleba.
Uvidíte zde vesnické chalupy a vìtrný mlýn. Na návtìvníky èeká tradièní peèení
chleba. Souèástí programu je rovnì ukázka výroby hrncù a dbánù. Dalí atrakcí je
minizoo  baanti, pávi, èínské slípky.
7 Pohyblivý betlém, ul. Kociuszki 101, otevøeno: 10.0019.00 hod.
Dílo vytvoøené Frantikem tìpánem, který vyøezal 250 døevìných postavièek zobrazujících betlém a také ivot tehdejích obyvatel Èermné a okolí. V chalupì je
moné zhlédnout památné varhany z roku 1930.
8 Skanzen v Pstr¹¿nej, tel. +48/74/866 28 43, otevøeno: 12.0015.00 hod.
Zrekonstruováno je zde nìkolik objektù vesnické architektury, jako napø. zdìný hostinec, zvonice a stodoly. Kadý z interiérù je vybaven pùvodním kuchyòským zaøízením, hospodáøskými nástroji a náèiním pocházejícím z 19. století.

EJ

tel./fax: +48 074 866 13 87,
e-mail: turystyka@kudowa.pl
www.kudowa.pl

TATO STRÁNKA OPRAVÒUJE K VOLNÉMU VSTUPU DO VÝE ZMÍNÌNÝCH MÍST
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Ceny Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda
Pøedávané na Reprezentaèním plese mìsta v náchodském Beránku v sobotu 26. února tohoto roku obdreli:
Cenu v oblasti kultury za rok 2004
Antonín SAMEK
za vydání publikace
Ve víru hudby a tance

Antonín Samek

se narodil 30. 9. 1939 v Náchodì. Od
narození il s rodièi v Bìlovsi, èp. 56.
Vyuèil se gumaøem pro n.p. Rubena, vystudoval Støední prùmyslovou kolu
v Hradci Králové. Mezitím pùsobil v loutkovém divadle v Bìlovsi jako zaèínající
lidový hudebník a organizoval estrádní
poøady vèetnì taneèních zábav. Pozdìji
hrál také v náchodských hudebních skupinách na kytaru a basu.
Po maturitì a absolvování základní
vojenské sluby nastoupil do Rubeny, kde
pracoval v rùzných profesích a do dùchodu.
Celý ivot proil v Náchodì a od roku
1992 opìt bydlí v Bìlovsi. Zajímá se
o historii této lokality a shromaïuje
o ní podklady ze vech dostupných úøedních i soukromých zdrojù od prvních historických zmínek a po souèasnost. Souhrn tìchto informací shromádil v knize
Vzpomínky na Bìloves, která vyla
v roce 2001. Od té doby také provádí kronikáøské zápisy o zmínìném regionu.
Cenu v oblasti sportu za rok 2004
Martin SCHUSTER
za trvale úspìnou reprezentaci Náchoda na soutìích v plastikovém modeláøství

Martin Schuster,
pøedseda MK Náchod

Plastikovým modeláøstvím se zabývá od
roku 1996, kdy se v Èeské republice zaèaly organizovat mistrovské soutìe tohoto typu po vzoru v zahranièí a kdy bylo
i plastikové modeláøství zaèlenìno jako
zájmový sport oficiálnì do neziskové organizace Svazu modeláøù Èeské republiky, který je èlenem mezinárodní modeláøské asociace IPMS. Po zhlédnutí tìchto soutìí a získávání zkueností na tìchto
akcích se aktivnì zaèal vìnovat tomuto
hobby pøes jeho velkou èasovou nároènost. V Èeské republice navtìvuje prakticky vekeré významné soutìe jako
napø. Modelmania (Praha), Modell Brno
a nejvìtí akci tohoto druhu E-Day v Plzni.
První úspìchy zaznamenal v roce 2000
na German models masters (mistrovství
Nìmecka) konaném v Mnichovì získáním
1. a 2. místa ve své oblíbené kategorii
diorama. Následovalo navázání kontaktù
se zahranièními modeláøi a následné pozvání na tamní soutìe. Pravidelnì navtìvuje soutì Plastic Session v Popradu,
co je mistrovství Slovenské republiky
a velmi atraktivní soutì v maïarském
Mosonmagyaróváru, odkud má také medailová umístìní. Aby tuto èinnost pøiblíil co nejvíce laické veøejnosti, zaloil
v roce 2001 s dalími modeláøi naeho regionu Modeláøský klub a pomocí hlavního sponzora a dalích pøíznivcù zaèal organizovat v Náchodì mezinárodní soutì
pod názvem Kaden Cup Model Náchod,
na kterou jsou kadoroènì zváni nejen
èetí modeláøi, ale i modeláøské kluby ze
zahranièí.
Nejvìtím osobním úspìchem Martina
Schustera byla reprezentace Èeské republiky na neoficiálním mistrovství svìta
v plastikovém modeláøství v anglickém
Telfordu, které se konalo v listopadu roku
2004 pod názvem SCALE MODEL
WORLD. Zde získal dvì zlaté medaile, dvì
støíbrné a ocenìní BEST OF SHOF DIORAMA. Na tuto akci se nominoval svým
umístìním na Mistrovství Èeské republiky v plastikovém modeláøství konaném
v záøí 2004 v Plzni.
Pøehled nejvìtích úspìchù:
2001
German Models Masters
(Norimberk)  1. a 2. místo
Plastic Session (Poprad)  1. a 2. místo
Modell Brno  1. místo
2002
German Models Masters (Norimberk)
 3. místo
Plastic Session (Poprad)  2x 3. místo
Mosonmagyaróvár (Maïarsko)

 2. místo
Modell Brno  2. místo
E-Day Plzeò  1. a 2. místo
Modelmania Praha  2. místo
2003
German Models Master(Norimberk)
 3. místo
Plastic Session (Poprad)  1. a 3. místo
Mosonmagyaróvár (Maïarsko)  1. místo
Modell Brno  ocenìní øeditele soutìe
E-Day Plzeò  2. místo
Modelmania Praha  3. místo
Kit Nymburk  2. místo
2004
German Models Master (Norimberk)
 1. místo
Mosonmagyaróvár (Maïarsko)  1. a 3.
místo + Best of Show (nejlepí model soutìe), ocenìní velvyslanectví USA za nejlépe postavený model k 60. výroèí vylodìní v Normandii
Modelmania Praha  2. místo
Mistrovství ÈR Plzeò  5. místo
E-Day Plzeò  1. a 2. místo + ocenìní
øeditele soutìe
Telford Scale Model World (Anglie)
 2x 1. místo, 2x 2. místo + Best of Show
Diorama
Kit Nymburk  2. místo
Talent roku v oblasti sportu za rok 2004
Aneta CVEJNOVÁ
za úspìnou reprezentaci Náchoda
v kuelkách

Sportovní talent roku
Aneta Cvejnová  èlenka Sportovního kuelkáøského klubu SKK Primátor
Náchod.
Narodila se 5. 6. 1987 v Náchodì, studentka Obchodní akademie v Náchodì.
Jmenovaná je èlenkou klubu ji pìt let.
Je stabilní hráèkou dorosteneckého drustva SKK Primátor Náchod hrajícího I. ligu
a souèasnì je i hráèkou prvoligového drustva en. Svými výkony si vydobyla stálé
místo v reprezentaèním drustvu dorostenek Èeské republiky.

Náchodský zpravodaj
V loòském roce (2004) na mistrovství
svìta byla aktivní èlenkou drustva, které získalo støíbrné medaile. Nejvìtího
úspìchu pak dosáhla v soutìi smíených
dvojic, kde získala zlatou medaili a titul
Mistrynì svìta.
Je skromné a povahovì velice pøíjemné dìvèe, které ani tento úspìch nezmìnil. Její ocenìní je dobrou reklamou pøed
blíícím se mistrovstvím svìta juniorù,
které klub SKK Primátor Náchod za vydatné spolupráce pøedstavitelù mìsta poøádá ve dnech 15.22. kvìtna 2005 na
Zimním stadionu v Náchodì.
Talent roku v oblasti sportu za rok 2004
Tomá PÖPPERLE
za úspìnou reprezentaci Náchoda na
postu hokejového brankáøe HC Sparta
Praha

Tomá Pöpperle

Mladý gólman pùvodem z Náchoda chytal nìkolik posledních let stabilnì extraligu juniorù za praskou Spartu. Jeho ta-
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Toho si viml i reprezentaèní trenér 20
Alois Hadamczik, který ho povolal spoleènì se Schwarzem na MS 20 do Finska, kde obsadili koneèné ètvrté místo.
Tomá Pöpperle poprvé okusil extraligu muù v loòském play-off, kde v nepovedeném zápase s Vítkovicemi støídal
Petra Bøízu. Do branky praanù se èasto
stavìl v pøípravných utkáních na sezonu
04/05 a svými výkony dokazoval, e si
post brankáøské dvojky za velezkueným
Bøízou opravdu zaslouí.

lent doceòovali také trenéøi reprezentaèní 17, 18 a poté i 20, kam kadoroènì jezdil se svým pozdìjím klubovým
kolegou Markem Schwarzem. Právì Marek Schwarz jej od roku 2001 pomalu
odsouval na post brankáøské dvojky.
Nejprve v juniorce holeovického týmu,
poté v reprezentaèních kategoriích a ve
finále pøed Tomáe proklouzl i na post
druhého gólmana A týmu za Petra Bøízu. Pöpperle se ale nevzdával a ve chvílích, kdy jeho kolega cestoval s hlavním
týmem, pral se o svou anci v juniorech.

Náchodské krasobruslení
V letoním roce oslaví oddíl TJ Kraso Náchod ji 15 let své
èinnosti. Oddíl proel od roku 1990 mnoha etapami vývoje. Velký posun ve výsledcích pøineslo pùsobení trenérky paní Evy
Horklové v letech 19962001. Za její èinnosti bylo vychováno
mnoho výborných závodníkù, kteøí pøinesli pro oddíl významné
úspìchy na domácí i mezinárodní scénì.
Po odchodu paní Horklové do Praského vrcholového krasobruslaøského centra, bylo nutné najít kvalitní trenérskou
náhradu pro stávající závodníky i dalí
pøicházející talenty. Bohuel v Èesku
jsou tyto monosti zatím velmi limitované, a tak bylo nutné hledat jinde. Øízením osudu i náhod jsme pro oddíl získali
trenérku pøímo z krasobruslaøská velmoci  Ruské republiky. Paní Nina Èernìnko ze St. Petìrburgu má bohaté zkuenosti v oblasti krasobruslaøské pøípravy. Ve své úspìné kariéøe pøipravila ji
mnoho výborných závodníkù, kteøí pozdìji reprezentovali Rusko a Evropu na mezinárodních soutìích. Mezi její nejvìtí úspìchy patøí pøíprava páru Vadim Naumov a Marie iová, kteøí se
stali mistry svìta.
V období hledání trenérù dolo k urèité stagnaci výsledkù. Pøíprava závodníka trvá minimálnì 35 let usilovného
tréninku na ledì i na suchu. Nyní jsme
v období, kdy jejich kvalitní pøíprava zaèíná pøináet první výsledky. Dennì jsou
na ledì 1 a 2 hodiny, absolvují suchou
pøípravu na zimním stadionu, gymnastiku a balet v tìlocviènì. Konkurence závodníkù z ostatních oddílù je veliká, ale
i tak se nai závodníci ve vech kategoriích postupnì vracejí na døíve obvyklá
umístìní v první desítce èi na stupních
vítìzù.

Cenu za mimoøádný sportovní výkon
v roce 2004
Bìla HLAVÁÈKOVÁ
zlatá medaile v plavání
na Paralympijských hrách v Aténách
Cenu za mimoøádný sportovní výkon
v roce 2004
Michal STEFANU
støíbrná medaile ve stolním tenisu
na Paralympijských hrách v Aténách

Jednou z pøíleitostí, kdy bylo moné zhlédnout krasobruslaøské výkony domácích závodníkù, byl 14. roèník Velké ceny Náchoda v krasobruslení, který se konal ve dnech 22.23. ledna
na zimním stadionu v Náchodì. Jednalo se o pøehlídku krasobruslaøù z celé republiky v kategoriích od nováèkù a po aèky. Závodù se úèastnilo celkem 83 závodníkù ze
17 oddílù, vèetnì domácích.
V pohárových kategoriích  nováèci
dívky mìlo TJ Kraso Náchod zastoupení
v závodnicích Dangová Adéla a Leová Lýdie. V kategorii  nejmladí aèky Hovorková Adina, Rotterová Michaela a Kosaøová Markéta. Nejmladí áky reprezentoval Kupka Tomá. Mladí aèky
Ducháèková Michaela a ïárková Markéta. Kategorie aèky Demartini Iveta
a Havrdová Denisa.
V nepohárových kategoriích TJ Kraso
Náchod reprezentovali: Smolová Kristýna, Vaòková Kristýna, Machová Kateøina, Voová Alena, Felgrová
Daniela, Máslová Tereza, Ritschelová Debora, Rozinková Edita,
Novotná Kateøina a Poplová Natálie.
Ceny závodníkùm pøedal starosta mìsta Náchoda pan ing. Oldøich Ètvrteèka
a zástupkynì starosty paní ing. Pavla
Maríková. Dìkujeme úèastníkùm 14.
roèníku Velké ceny Náchoda za sportovní výsledky, organizátorùm za profesionální prùbìh závodù a sponzorùm za
finanèní èi vìcné dary.
Tímto krátkým pøedstavením èinnosti naeho krasobruslaøského oddílu Vás
chceme co nejsrdeènìji pozvat na zimní
stadion. Pøijïte zhlédnout výsledky naí
práce a pokud projevíte zájem stát se
èleny oddílu, budete vítáni.
Výbor oddílu TJ Kraso Náchod
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Náchodtí fotografové
vystavovali v Kudowì
V úterý 25. ledna byla slavnostní vernisáí zahájena výstava fotografií èlenù
obèanského sdruení Fotoklub Náchod
v polské Kudowì. Náchodtí fotografové
zde pod zátitou mìsta Náchoda pøedstavili kolekci fotografií na téma Náchodsko aneb jak vidíme Náchod, kterou
mohli vidìt i náchodtí pøíznivci fotografie v øíjnu 2004 pøi pøíleitosti 750 let
od první písemné zmínky o Náchodì
a zároveò pøi výroèí 80 let od zaloení
Klubu fotografù amatérù v Náchodì.
Jedná se o fotografie, které jsou subjektivní výpovìdí vystavujících èlenù fotoklubu o podobì naeho mìsta, mìsto je

zde ukázáno netradiènì, pohledem náchodských fotografù a právì proto jde
o zajímavou propagaci mìsta Náchoda.
Dalím smyslem výstavy v Kudowì bylo
navázání nových kontaktù v oblasti kultury a zejména nové spolupráce mezi
náchodskými a kudowskými amatérskými fotografy.
Fotoklub Náchod vystavoval v tomto sloení: Vlastislav Balcar, Pavel Berák, Radmila Broková, Jiøí Klíma, Roman Krejèiøík, Martin Macek, Gita Skalièková, Jiøí
Staek, Petr ulc, Roman Unger a Josef
Zavøel.
Petr ulc  Fotoklub Náchod

Ula Bielecká (vlevo) øeditelka Kudowského osródku kultury a Jolana
Drawnel øeditelka galerie Cyganeria
pøi zahájení výstavy  foto Miroslav
Kolátor  Fotoklub Náchod

Vernisá doplnili èeskými písnìmi
Josef a Pavlína Rudolfovi z Èerveného
Kostelce svým hudebním vystoupením
 foto Petr ulc  Fotoklub Náchod

Návtìvníci výstavy pøi vernisái
 foto Miroslav Kolátor  Fotoklub
Náchod

Spoleèná fotografie vystavujících èlenù
Fotoklubu Náchod a polských umìlcù
 foto Miroslav Kolátor

SPOLEK PØÁTEL VOJENSKÉ HISTORIE NÁCHOD

6. prapor polních myslivcù
èiní uctivé pozvání na tradièní

VIII. representaèní c. a k. ples

Konati se bude v sobotu dne 12. bøezna 2005
od 8. hodiny veèerní ve velkém sále Sokolovny náchodské
Vstupné èiní 99 Kè
O dobrou náladu starati se budou
dechová Hudba 6. praporu polních myslivcù z Dobruky
a hudební skupina Geny ze Rtynì v Podkrkonoí
Pøedtanèení: TAKT  taneèní studio z Èerveného Kostelce
BOHATÁ TOMBOLA
Vstupenky mono zakoupiti v trafice ZEFYR u námìstí T. G. M.
a v restaurantu SOKOLOVNA nebo objednati po telefonu è. 491 420 950.
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Nejúspìnìjí
sportovci okresu
Náchod v roce 2004
V úterý 15. února 2005 probìhlo v Klubu Pyramida v Novém Mìstì nad Metují
za úèasti starostù mìst a zástupcù odborné sportovní veøejnosti slavnostní vyhláení ankety o nejúspìnìjího sportovce
okresu Náchod za rok 2004.
Nejúspìnìjí sportovce hodnotili odborníci a také ètenáøi Novin Náchodska.
Anketa odborníkù byla vyhláena celkem v 6 kategoriích a jak se kdo umístil
Vám pøináíme v následujícím pøehledu:
Kategorie jednotlivci  dospìlí:
1. Frintová Vendula
(triatlon  Delfín Náchod)
2. Malysa Jiøí
(chùze  SK Nové Mìsto n. M.)
3. Holakovský Radek
(kuelky  SKK Primátor Náchod)
4. Lochmanová Petra
(atletika  SK Nové Mìsto n. M.)
5. Duánková Dagmar
(judo  Judo Club Broumov)
Kategorie jednotlivci  mláde:
1. Plachý Michal
(nohejbal  TJ Sokol V. Petrovice)
2. Vondøejcová Marcela
(atletika  SK Nové Mìsto n. M.)
3. Cvejnová Aneta
(kuelky  SKK Primátor Náchod)
4. Dostálová Kateøina (sport.
gymnastika  TJ SOKOL Náchod)
5. Janeèek Pavel
(plavání  Delfín Náchod)
Kategorie jednotlivci  handicap:
1. Nìmec Martin (SK N. M. n. M.)
2. Stefanu Michal
(SK Nové Mìsto n. M.)
3. Hlaváèková Bìla
(plavání  Delfín Náchod)
Kategorie drustvo  dospìlí:
1. SKK Primátor Náchod (kuelky)
Kategorie drustvo  mláde:
1. TJ Sokol Velké Petrovice
(nohejbal)
Kategorie trenéøi:
1. Mgr. Majer Frantiek
(kuelky  SKK Primátor Náchod)
2. ïárský Ale
(atletika  SK Nové Mìsto n. M.)
3. Novák Miroslav
(atletika  SK Nové Mìsto n. M.)
V anketì ètenáøù byli vyhodnoceni tøi
sportovci s absolutnì nejvyím poètem
hlasù. Zvítìzila Bìla Hlaváèková se ziskem 71 hlasù, na 2. místì Ale ïárský
(65 hlasù) a na 3. místì se s 64 hlasy
umístila Dagmar Duánková.
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Nealkoholický Primátor v Táboøe úspìný
Na 15. roèníku Reprezentaèních slavností piva v Táboøe (uskuteèòují se nepøetritì ji od roku 1991), které se letos konaly od 1. do 4. února, uspìlo Nealkoholické pivo
Primátor, které získalo pro letoní rok v kategorii Nealko pivo
støíbrnou pivní peèe (na 1. místì se umístil Staropramen
a 3. místo obsadil Pivovar Pardubice).
Táborské slavnosti plné kulturních a spoleèenských aktivit
se letos opravdu mimoøádnì vydaøily. Na ètyøi dny se zde seli
témìø vichni významní pivovarníci z Èeské republiky, ale i ze
Slovenska a z Itálie, aby se mezi sebou utkali o titul Èeská
pivní peèe. Padesátdva pivovarù pøihlásilo do degustaèní soutìe v jedenácti kategoriích dvì stì ètrnáct vzorkù svých piv.
V dìjinách táborských slavností jde o rekord. O poøadí rozhodo-

vala odborná porota sloená ze zástupcù pivovarù, kteøí mají
degustaèní zkouky. Nad regulérností degustací dohlíela nezávislá certifikaèní a poradenská spoleènost Bureau Veritas, která pùsobí ve 145 zemích svìta.
Pro náchodské nealkoholické pivo je to bìhem nìkolika mìsícù ji tøetí významné ocenìní  na konci srpna získalo v rámci
47. roèníku slavností chmele a piva Doèesná 2004 první místo
a v listopadu pak obdrelo ocenìní od Sdruení pøátel piva jako
druhé nejlepí pivo ÈR.
Pivovar Náchod je také druhým nejvìtím výrobcem nealkoholického piva v ÈR, kdy v loòském roce vyrobil rekordních
17 923 hl (oproti pøedelém roku to bylo zvýení o 24,8 %).
(FM)

Ocenìní Exportér roku 2004
Nejvìtí nárùst exportu v ÈR v kategorii støedních podnikù vykázala spoleènost Saar Gummi Czech.
Necelé ètyøi roky staèily spoleènosti Saar Gummi Czech
v Èerveném Kostelci, aby se dostala do elitní skupiny firem,
ocenìných titulem Exportér roku. Vítìzství získala v kategorii
støedních exportérù s nejvìtím nárùstem exportu v letech 2002/
2003 v soutìi poøádané Støedním podnikatelským stavem
a Asociací na podporu podnikání ÈR.
Spoleènost, vyrábìjící od roku 2000 pøedevím tìsnicí systémy dveøí a dalích pohyblivých dílù automobilù, zvýila vývoz
svých produktù z roku 2002 na rok 2003 o 243 procent
a dodala zahranièním odbìratelùm zboí za 456 milionù korun. Rùst souèasnì znamená nejlepí výsledek v rámci celé soutìe, protoe vítìz v kategorii velkých firem vykázal zvýení
o 222 procent.
Kategorii v rùstu exportu u spoleèností s nejvíce pìtiset
milionovým obratem mùe firma vyhrát v podstatì pouze jednou, protoe dalím rùstem se dostane nad tento limit. Vìøím
ale, e s výsledky loòského roku máme anci na pøední umístìní i v dalím roèníku soutìe, uvádí øeditel firmy Jan Tichý.
Klíèový je ovem kvalitativní rùst firmy, podstatnì zvyujeme produktivitu a tím vytváøíme podmínky do budoucna, kdy
bude obecnì klesat výhoda niích mzdových nákladù. Navíc
nae mzdy patøí k nejvyím v regionu, v dìlnických kategoriích to bylo v roce 2004 pøiblinì 16,5 tisíc korun a máme
tak jistotu, e si udríme ty nejkvalitnìjí spolupracovníky,
dodal øeditel firmy. Saar Gummi Czech zamìstnává 160 lidí z Èerveného Kostelce a okolí, stejný
poèet z Náchodska,
90 zamìstnancù je
z Hronovska a 60 dojídí z Trutnovska.
Prostøednictvím zadávaných zakázek podnik zároveò poskytuje práci nìkolika desítkám lidí se zmìnìnou pracovní schopností ve spoleènosti
Amulet  chránìné
dílny, s. r. o., v Náchodì.

Pøíèinou expanze vývozu v roce 2003 byly zejména zakázky
na výrobu dveøních tìsnicích systémù pro automobilový koncern GM, hlavnì pro vùz Opel Meriva. Pryové tìsnicí profily
pro tento model pøispìly k celkovým trbám zhruba tøetinou.
Druhým nejvìtím zákazníkem byl koncern VW hlavnì s modely Touran, Touareg a Porsche Cayenne. Tìsnìní z Èerveného
Kostelce najdete i ve vozech koncernu Daimler-Chrysler a BMW.
Mení èást produkce pøipadá na výrobky z technické lisované
prye. Tìmi vybavuje vozy napøíklad i nae nejvìtí automobilka a souèasnì nejvìtí tuzemský exportér, spoleènost koda
Auto. Pro její nový model Octavie dodává Saar Gummi Czech
od loòského roku vedle lisovaných dílù i dveøní tìsnìní a komplexní dodávka pro tyto vozy je dalí cennou referencí. Nejvìtím souèasným kontraktem je výroba technologicky nároèného
dvoubarevného dveøního tìsnìní Opelu Astra. Vyøeení technologického postupu a úspìné zavedení výroby pro Astru je souèástí strategie, zamìøené
na nejnároènìjí výrobky. V jejím rámci
èervenokostelecká firma postupnì posiluje
vlastní vývoj, aby obstála jako dodavatel
nejsloitìjích výrobkù.
Petr Lika

Náchodský zpravodaj

EKOutek

Je bøezen a stále více
høející paprsky slunce
budou lákat k úpravám
zahrádek. Musíme poèítat s tím, e mùeme odhalit skrý nìkterého schouleného tvoreèka.
Zimní spánek u zvíøat, tzv. hibernace,
není jen obyèejné spaní, ale stav strnulosti (letargie), v ní jsou sníeny vechny ivotní funkce na minimum. Zimní
spánek u zvíøat trvá mìsíce. A s minimálním pøísunem kyslíku pøi nìm musí
vyjít nejen mozek, ale i dalí orgány. Mnozí
z pøezimujících savcù mají dokonalé termoregulaèní vlastnosti a mohou rychle
stabilizovat svoji tìlesnou teplotu. Jeek,
který v dobì aktivity nevydrí déle hladovìt, bìhem hibernace vùbec neere.
Tìlesné tekutiny a tuk zimujících zvíøat
mají nízký bod tuhnutí, take teplota
nìkterých zvíøat mùe klesnout a na
-5 oC, ani by v tkáních dolo ke krystalizaci vody. Srdeèní tep zimujícím zvíøatùm
klesá (napø. netopýøi mají v zimì jen asi
15 tepù za minutu a ménì, zatímco v dobì
aktivity je to 420 tepù), zpomaluje se
dýchání (napø. u jekù se místo 4050
dechù za minutu poèet dechù sníí na
48). Èervené krvinky, které mají u jeka v dobì aktivity ivotnost maximálnì
100 dní, pøeívají po celé období hibernace.
Nìkteøí savci obèas procitají. Zajímavá
forma zimního spánku je døímota, pøi
které zvíøata neupadají do hluboké letargie, ale pøi náhlém pøíchodu velkých mrazù upadají do krátké døímoty, kdy jim
mírnì klesá tìlesná teplota. Do tìchto
døímot upadají z naich savcù veverka
a norek. Aby mìla zvíøata co nejnií ztráty tìlesné teploty, stáèejí se pro zimní
spánek do klubka a nìkterá z nich, jako
napø. plch velký, se ovíjejí jetì huòatým
ocasem. Aby zvíøata v tìsných brlozích
s malou výmìnou vzduchu netrpìla plicními nemocemi (napø. jezevci, medvìdi
a sviti), obsahuje jejich tuk dùleité látky s antibiotickými vlastnostmi, jejich
úèinky byly odedávna známé i v lidovém
léèitelství. Tam, kde je nedostatek zimních úkrytù, zimuje nìkdy spoleènì
i nìkolik druhù. Takové spoleèné zimní
úkryty osídlují v naich zemìpisných íøkách nejèastìji nìkteré druhy netopýrù
a plchù, které mùeme najít ve spoleèných úkrytech ve vykotlaných dubech.
Take, pokud neprobudíme zrovna
medvìda, který se po vyruení z brlohu
nemusí ji znovu uloit k dalímu zimnímu spánku, nedivme se, e spící tvoreèek nepohne ani chlupem a znovu ho
zakryjme a nechme dospat.
Ing. Kateøina Cejnarová,
Odbor ivotního prostøedí
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Doprava v Náchodì
Jednatelství Hospodáøské komory v Náchodì uspoøádalo 2. února t. r. setkání
podnikatelù, krajské a místní samosprávy, státní správy a policie na téma Doprava v Náchodì. V pøíjemném prostøedí nekuøáckého hotelu ELKO ve Starém
Mìstì se seli pozvaní hosté: Petr Kuøík
 námìstek hejtmana Královéhradeckého kraje, Ing. Tomá ubert  èlen rady
Královéhradeckého kraje a náchodský
radní, Ing. Jaroslav Rohulán  zástupce
starosty mìsta Náchod a mjr. JUDr. Miroslav Suchánek  náèelník ODI Policie
ÈR v Náchodì, Ing. Libor Baudy  vedoucí Odboru dopravy MìÚ Náchod, zástupci dopravních spoleèností okresu
Náchod a èlenové hospodáøské komory
okresu Náchod.
Kadý, kdo musí dnes projet pøes Náchod, má na stav a øeení svùj názor.
Pro podnikatele a firmy je vak situace
stále horí. Zboí stojí v kolonì, lidé
v autobuse nestihnou dalí spoj, protoe
cestu z Nového Mìsta urazí za 12 minut, ètvrt hodiny vak projídí Praskou
ulici v Náchodì. Bìhem dvouhodinové
diskuze bylo mnohé vysvìtleno, mnohé
objasnìno a kadý dostal pøíleitost se
k problému vyjádøit. Zástupci samosprávy vìnují dopravní situaci spoustu èasu
a energie. Probíhají jednání okolo pokraèování dálnice a výstavby rychlostních komunikací, pøipravují se podklady pro obchvat Náchoda, a to ve na sebe musí
navazovat. ádné ze jmenovaných øeení není okamité. Proto se souèasnì zvauje úprava místních náchodských komunikací a zmìna dopravního znaèení. Jedná se o kroky, které lze uèinit rychleji,
a tím situaci èásteènì øeit. Souèasný stav,
kdy je doprava koncentrována na jednu
komunikaci, není dobrý. Problematická
je køiovatka u Slávie. Je jedno, zda je
zde semafor èi kruhový objezd. Zde se
vdy sjedou vechna auta, která opoutí
mìsto. Optimálním øeením se jeví rozloení dopravy pøedevím na výjezdu smìrem na Broumov a Polsko. Zprùjezdnìní hranièních pøechodù na Broumovsku
by mìlo odlehèit pøetíený prùtah mìsty
na trase z tohoto regionu.
Samostatnou kapitolou je vyuívání
hromadné dopravy. Od kvìtna bude zprovoznìna MHD a do polské Kudowy. Organizátor regionální dopravy OREDO
pøipravuje dalí zlepení slueb veøejné
dopravy s cílem, aby na silnici jezdili pouze
ti, co opravdu musí. Zlepenou organizaci dopravy mùeme vyuívat ji nyní.
Pohodlné vlaky, s komfortem, který odpovídá dnením poadavkùm, zvýený
koordinovaný poèet autobusových spojení apod. jsou jedním z krokù, jak zmenit délku kolony vozidel jedoucí pøes Ná-

chod a dalí centra mìst jako je napø.
Hronov a Police nad Metují.
Trochu statistky na závìr, která zaznìla od mjr. JUDr. Suchánka, náèelníka ODI v Náchodì. Praská ulice pøestala být dopravní hrozbou. V uplynulém roce
zde nebyla ani jedna nehoda se smrtelnými následky. Hlavní tepna mìstem se
vak stává hrozbou ekologickou. Z pøedloeného pøehledu poètu odbavených
vozidel na hranièním pøechodu NáchodBìloves je zøejmý nárùst. Za rok 2004
projelo pøes hranièní pøechod v obou
smìrech 150 531 nákladních vozidel, co
je prùmìr 412 na den, 1 369 624 osobních  3752 na den, 24 799 autobusù
 67 dennì. Celkem projelo pøes pøechod
1 544 954 vozidel s denním prùmìrem
4 232. Nejvìtí denní prùmìr byl zaznamenán v kvìtnu 2004. To projídìlo
mìstem ke hranici dennì 7 778 vozidel.
Èíslo je bez aut, která projídìjí smìrem
na Broumovsko, Trutnovsko anebo
v Náchodì konèí. V lednu 2004 projelo
pøes pøechod 8 660 nákladních vozidel.
V lednu 2005 to je 19 909. Denní prùmìr stoupl z 279 na 642. Za letoní leden projelo pøes pøechod o 11 249 nákladních vozù více, co je více ne dvojnásobný nárùst.
Za hospodáøskou komoru v Náchodì
dìkuji vem úèastníkùm diskuze. Problematika je tak palèivá, e se dalí jednání
uskuteèní koncem dubna, kde budou projednávány dalí monosti øeení a pøípadná
spolupráce zainteresovaných.
Dìkujeme personálu hotelu ELKO za
pøíjemné prostøedí, které pro pøítomné
vytvoøili.
Frantiek Molík
Regionální hospodáøská komora SVÈ
Jednatelství Náchod
2. února 2005

Na snímku zleva: Ing. Tomá ubert,
Petr Kuøík, Ing. Vladimír Záleský
Foto: Frantiek Molík
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Program v kuelkáøské hale
SKK Primátor Náchod  bøezen 2005
PÁ
PÁ
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
NE
PÁ
PÁ
SO
SO
SO

4.
4.
5.
5.
5.
5.
12.
12.
13.
13.
18.
18.
19.
19.
26.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

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

Náchod D
Dobruka
Vè. divize mui
Náchod E
Hoøice C
Vè. pøebor mui
Náchod C
Smiøice
Vè. pøebor dorostenky
Náchod D
Poøíèí
Vè. pøebor dorostenci
Náchod C
Rýmaøov B
III. liga sk. C mui
Náchod B
Solnice
III. liga sk. C mui
Náchod
Jirkov
I. liga eny
Náchod
Jirkov
I. liga mui
Náchod
Vsetín
I. liga dorostenci
Náchod
Vsetín
I. liga dorostenky
Náchod D
Jilemnice
Vè. divize mui
Náchod E
Bøezovce
Vè. pøebor mui
Náchod C
Hoøice
III. liga sk. C mui
Náchod B
Jablonec n. Nisou
III. liga sk. C mui
Pohár Mladých nadìjí celostátní turnaj actva

SK Rubena Náchod
 volejbal

Rozpis domácích utkání bøezen 2005
Datum
Èas
SO 5. 3.
10.00 a 13.00
Soutì: krajský pøebor I. tø.  eny
Soupeø: Slavia Hradec Kr. B
SO 12. 3.
10.00 a 14.00
Soutì: 2. liga  eny
Soupeø: Jihlava
NE 13. 3.
10.00 a 13.00
Soutì: kadetky  juniorky
Soupeø: Studenec

Mistrovství svìta juniorù v kuelkách ji za 90 dnù
Nejvìtí sportovní událost, která se kdy konala v naem mìstì, se nezadritelnì
blíí. Organizaèní výbor MSJ ji pracuje na plné obrátky a schází se dle okamitých
potøeb.
V dobì uzávìrky startovního pole se pøihlásilo 13 státù, co pøedstavuje 182 hráèù
a hráèek plus 80 èlenù realizaèních týmù. Je pro nì pøipraveno ubytování pøevánì
v samotném Náchodì. Poèítá se ji s pøístavbou hotelu Beránek.
Jako dodavatel drah byla vybrána firma R. Rost (zn. Pro  Tec) a SES (zn. Schmid).
Na zimním stadionu v Náchodì bude postaveno 8 drah vybavených v souèasné dobì
pièkovou technologií vèetnì nového tvaru kuelek. Ty si odbudou v Náchodì svoji
premiéru ve vrcholných soutìích.
Pro diváky bude instalována montovaná tribuna k sezení zhruba pro 500 divákù.
Dalí místa budou i po stranách, ty vak budou pouze k stání. Zajitìno bude i dostateèné obèerstvení.
Ceny vstupenek nebyly dosud stanoveny, budou odpovídat konané akci, kadopádnì vak budou dostupné vem vrstvám divákù. Nejvýhodnìjí budou samozøejmì
permanentky.
Pokud bude pøíznivé poèasí, uvauje OV MSJ uskuteènit slavnostní vyhláení vítìzù kadé z disciplin vèetnì pøedání medailí ve veèerních hodinách pøímo v centru
Náchoda na Masarykovì námìstí.
O dalích podrobnostech kolem této vrcholné sportovní akce budeme ètenáøe informovat v dubnovém a kvìtnovém vydání vèetnì pøesného èasového programu startu
naich reprezentantù.
Frantiek Majer st.

Na fotografii je pan Jiøí ika, který
se 5. února 2005 doil krásných 85 let
(nar. 5. 2. 1920).
 volejbalista jeden z prùkopníkù volejbalu v Náchodì, v roce 1937 spoluzakladatel klubu VK Habe, dlouholetý hráè,
trenér a pokladník volejbalového klubu,
nyní na zasloueném odpoèinku.
Sportovní klub Rubena Náchod a celá
sportovní veøejnost pøejí ve nejlepí
a hodnì zdraví a pohody do dalích let.

Volejbal
GALACUP

27. bøezna 2005 poøádá SK Rubena
Náchod ve sportovní hale Na Hamrech
kvalifikaèní turnaj 11. Mistrovství republiky veteránù nad 40 let ve volejbale, zvaný GALA CUP. V Náchodì se pøedstaví
mnoho slavných volejbalistù, bývalých reprezentantù ÈR, v neposlední øadì i bývalí hráèi slavné éry náchodského volejbalu
muù. Hrají se 4 kvalifikaèní turnaje
u nás v Náchodì, v Olomouci, v Èeské
Tøebové a v Èeských Budìjovicích. Finále
bude 8. a 9. dubna 2005 ve Svitavách.

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání

Královéhradeckého kraje
Bøezen 2005

M 1. 3. 13.3016.30 hod. Rozvíjíme (ne-

jen) motoriku a grafomotoriku dítìte II.
(pro uèitelky M, uèitele elementaristy
a uèitele Z), PhDr. L. Køianová, Z
Náchod-Plhov
M 2. 3. 1417 hod. Zásady 1. pomoci,
Bc. I. Svozilová, Z Náchod-Plhov
M 2. 3. 14.3018.30 hod. Vizáistika
osobnosti 3.  Úèes a odìvní doplòky,
Mgr. V. Drtinová, CV Náchod
M 2. 3. 13.3017.00 hod. Poznej a pomoz aneb Cvièíme pro duevní zdraví
a pohodu 1.  Zdraví získané správným
dýcháním, Mgr. Alena Halounková, Z
Náchod-Plhov
M 3. 3. 1417 hod. Aktivní uèení v matematice 4.  Rozvíjíme prostorovou pøedstavivost ákù?, Mgr. Vladimíra Èuhajová, Z Náchod-Plhov
M 5. 3. (SO) 8.3015.00 hod. Malba na
hedvábí v duchu stromù, Mgr. L. Prokeová, CV Náchod
M 7. 3. 1618 hod. Orientální tance 9.,
Mgr. D. NývltováHruková, I. ovíèková, Z Náchod-Plhov
M 7. 3. 8.0012.30, 13.0017.30 hod.,

Házená

Oddíl národní házené SK Rubena Náchod by rád pozval obèany naeho mìsta
na dva bøeznové turnaje.
V nedìli 6. 3. bude sehrán Memoriál
L. Semeráka a L. Øezníèka za úèasti osmi
drustev en: Sokol Dobruka, Sokol Krèín, Spartak Modøany, Draken Brno, Avia
Èakovice, TJ Èervený Kostelec a SK Rubena Náchod A a B.
Vyvrcholením zimní halové sezony bude
velice kvalitnì obsazený 4. roèník Memoriálu Jana Václavka st., který bude sehrán v nedìli 20. 3. Úèast pøislíbil Reprezentaèní výbìr Moravy, dále prvoligové
celky Chomutova, Dobruky a Hlinska,
které doplní domácí eny. Program bude
zpestøen o vystoupení malých maoretek
a soutìí pro sponzory a pøíznivce.
Oba turnaje zaèínají v 8 hodin, pøedpokládaný konec v 16 hodin.
Milo Václavek

SOKOL

Tìlocvièná jednota SOKOL v Náchodì
zve vechny své obèany na AKADEMII,
kterou poøádá v sobotu 5. bøezna 2005
v sále br. Dr. Josefa Èíka v sokolovnì.
Zaèátek v 16 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Výtvarné hrátky 3.  Jarní a letní hrátky, Mgr. P. Vondrová, Ph.D., CV Náchod
M 8. 3. 915 hod. Zkuenosti z tvorby
vlastního VP, Ing. V. Beran, Z Náchod
-Plhov
M 9. 3. 915 hod. Most mezi výtvarným
projevem dìtství a dospívání, ak. soch.
V. Dieselová, CV Náchod
M10. 3. 1318 hod. Country tance, PhDr.
M. Procházka, Z Náchod-Plhov
M 11. 3. 9.0016.30 hod. Zpìvní hlas
dítìte, Mgr. J. Fryèák, Z Náchod-Plhov
M 12. 3. (SO) 8.3015.00 hod. Ubrousková technika aneb technika decoupage, Mgr. A. VítováNepraová, CV Náchod
M 14. 3. 1418 hod. Matematická mozaika 4.  Køíem kráem konstruktivními úlohami, Mgr. V. Èuhajová, Z Náchod-Plhov
M 14. 3. 16.0018.30 hod. Sluneèní jóga
a omlazující techniky, F. Vrba, Z Náchod-Plhov
M 16. 3. 9.0014.30 hod. Cesty minulosti IX.  Podivné dìdictví, Mgr. I. Bauer,
CV Náchod
17. 3. 16.0017.30 hod. Metodické bloky nìmeckého jazyka, V. Zelená, CV
Náchod
M 21. 3. 10.3019.00 hod. Kapitoly
z èeského jazyka a literatury 5.  Klasicismus, osvícenectví, preromantismus,
romantismus; Mgr. R. Sarközi, Z Náchod
-Plhov
M 21. 3. 1017 hod. Proè a jak tvoøit
VP?, Mgr. J. Dolaalová, PhD., Z Náchod-Plhov
22. 3. 8.0016.30 hod. Kapitoly z èeského jazyka a literatury 6.  Realismus,
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moderní umìlecké smìry, Mgr. R. Sarközi, Z Náchod-Plhov
M 24. 3. 913 hod. Evaluace a autoevaluace koly, Prof. Doc. PhDr. K. Rýdl,
CSc., Z Náchod-Plhov
M29. 3. 13.3016.30 hod. Rozvíjíme (nejen) smyslovou percepci, PhDr. L. Køianová, Z Náchod-Plhov
M30. 3. 13.3017.00 hod. Motivaèní hry
v èeském jazyce IV.  Mluvnice a sloh,
Mgr. K. Jeèná, Z Náchod-Plhov
M 31. 3. 8.3015.00 hod. Grafické techniky  jak na nì? 4.  Slepotisk a papíroøez, Mgr. J. Kuèík, CV Náchod
M 31. 3. 915 hod. Integrace prùøezových témat RVP a vyuèovacích pøedmìtù v praxi, Mgr. J. Hruka, Z NáchodPlhov
POØÁDÁME  NABÍZÍME EXKURZNÌVZDÌLÁVACÍ ZÁJEZDY pro uèitele
a dalí zájemce:
PO OKRAJI ÈESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY  sobota 16. 4. 2005
Vraclav  Lue  Nové Hrady  Budislav
 Polièka  Litomyl.
KRAJEM ZAPADLÝCH VLASTENCÙ
 pátek 29. 4. 2005, Bozkov  Vysoké
nad Jizerou  Paseky  Harrachov  Rokytnice nad Jizerou. 620 hod., cena:
250 Kè za dopravu
ZA PANÍ KNÌNOU DO ZAHÁNÌ (Polsko)  sobota 21. 5. 2005, Jelení Hora
 Lwowek Sl.  Boleslawiec  Zaháò,
622 hod., cena: 350 Kè za dopravu
VELKÉ LOSINY A DLOUHÉ STRÁNÌ
 sobota 4. 6. 2005
622 hod., cena: 250 Kè za dopravu.
Vedoucí zájezdù: Leo Poláek,

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

V Z TGM se poøád nìco dìje
áci Z TGM získali v soutìi Úspory
energie na kolách druhé místo a finanèní
pøíspìvek 10 tis. Kè na jimi navrené

l

úspory ve kole. Vyhláení výsledkù spojené s prezentací jednotlivých kolních
projektù probìhlo 2. února 2005 v Hradci Králové pod zátitou Nadace Partnerství a ekologického støediska SEVER.
Práci celého ekologického krouku pod
vedením Ivany árové obhajovali Viktor
Zerzán a Martina Vargová, áci IX.C.
l Olympiáda v jazycích: AJ 2. místo a NJ
1. místo  okresní kolo poøádalo Déèko
 obojí Hana Voborníková VII. A. Dále
pokraèovala krajským kolem v Hradci Králové, kde skonèila na vynikajícím druhém
místì.
Mgr. Mirka Vaòková
l áci a zamìstnanci Z T. G. Masaryka
vybrali v dobrovolné finanèní sbírce a ve
sbìru papíru na obìti v Jihovýchodní Asii
15 tis. korun. Èástka byla zaslána na úèet
Nadace Èlovìk v tísni.

bøezen 2005
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Zubní pohotovost v bøeznu 2005
5. a

6. 3.

12. a 13. 3.
19. a 20. 3.
26. a 27. 3.
28. 3.

MUDr. Jana Malíková
tel.: 491 428 885
MUDr. Hana Matouová
tel.: 491 470 566
MUDr. Svatava Olarová
tel.: 491 472 946
MUDr. Elika Pitorová
tel.: 491 472 923
MUDr. Alena Zdrailová
tel.: 491 421 548

Denisovo nábøeí 665
Náchod
Komenského 134
Nové Mìsto nad Metují
Komenského 48
Nové Mìsto nad Metují
Komenského 48
Nové Mìsto nad Metují
Denisovo nábøeí 665
Náchod

Pøehled kulturních akcí
poøádaných v bøeznu 2005 Regionálním muzeem v Náchodì
Démoni a bytosti. Vývoj pøedstav
od pravìku po dneek
Ve spolupráci s Muzeem Èeského ráje
v Turnovì pøipravilo Regionální muzeum v Náchodì výstavu zachycující
zhmotnìní lidských pøedstav o straidelných tvorech. Umístìna je v pøednákovém salonku a chodbì budovy stálé expozice RMN na Masarykovì námìstí, èp. 18 a ve výstavní síni muzea (roh
Zámecké a Tyrovy ulice). Výstava potrvá od 2. bøezna do 2. dubna 2005, vernisá probìhne 1. bøezna 2005 od 15
hodin ve výstavní síni; ve stálé expozici
bude otevøeno dennì mimo pondìlí
912; 1317 hodin a ve výstavní síni
dennì mimo nedìle a pondìlí 912;
1317 hodin, v sobotu 812 hodin,
o Velikonoèní nedìli 27. bøezna 2005
bude otevøeno 912, 1317 hodin.

PROGRAM
únor 2005

M 8. 3. 2005 916 hod. Semináø Výtvarné a rukodìlné techniky  práce
s textilem, práce s kukuøièným ustím,
slámou, Klubovna Aliance Hradec Králové, Mgr. T. Kutinová, cena 350 Kè
vèetnì materiálu.
M 11.13. 3. Lyování a hry v Jizerkách. Pro kluky a holky od 13 let. Cena:
490 Kè pro èleny KLUBU lápota, 520
Kè pro èleny Déèka, 550 Kè pro ostatní. Poøádá: Gerd.
M  17. 3. Vítání jara  v 15 hod. na
Masarykovì nám. v Náchodì, po prùvodu mìstem bude svrena do Metuje
smrtka, symbol odcházející zimy,
a s lítem pøivítáno pøicházející jaro.
M 23.27. 3. SVÌTOVÉ VELIKONOÈNÍ HRÁTKY A LEGRÁCKY
Chcete poznat, jak se slaví Velikonoce
ve svìtì? Tábor pro dìti od 6 do 16 let.
Cena: 690 Kè pro èleny Déèka, 740 Kè

Dìjiny Náchoda a Náchodska
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.
Pevnost Dobroov
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Souèástí je
i výstava Ès. armáda 1. republiky v miniatuøe (autor L. ulík) umístìná ve
výstavní síni provozního areálu pøed pevností. Mimo sezonu otevøeno pouze pro
pøedem ohláené organizované výpravy.
Objednávky na telefonním èísle:
491 423 248.
pro ostatní. Tìí se Gerd, Péa a Cíba.
M 22.24. 3. (ÚT-ÈT) Jarní bazar dìtského oacení ÚT 918 hod.  pøíjem
dìtského oacení a sportovních potøeb,
ST 918 hod.  prodej zboí, ÈT 15
18 hod.  výdej penìz a neprodaného
zboí. Nepøijímáme zimní oacení, lye,
brusle apod.
M Máte doma dítì od 4 do 8 let, které
neposedí? Pøihlaste ho do naeho krouku Pohybová kolièka pro pøedkoláky. Støeda 1516 hodin. Cena: 500 Kè
(od ledna sleva). Pro více informací se
obrate na Mgr. A. Strapkovou.
M  Fit centrum Provozní doba: Po 17
20 hod., Út 1011 hod., 15.0017.30
jen pro eny, St 1720 hod., Èt 1011
hod., 1719 hod. jen pro eny, Pá 17
20 hod., So  zavøeno, Ne 1719 hod.
Vstupné 25 Kè. Permanentka 10 lekcí
170 Kè. Pro více dotazù se obrate na
Mgr. A. Strapkovou.
M Kalanetika v Déèku ve støedu 18.30
19.30 hod., vstupné 30 Kè/lekce.

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 v sobotu
5. bøezna 2005
pohádku

Povídání
o Pejskovi a Koèièce II.
a
12., 19. a 26. bøezna 2005
a v rámci minifestivalu i 2. dubna
pohádku

Kocour v botách

Pøedstavení zaèínají vdy
v 15 hodin, 19. bøezna
v 15 i v 17 hodin.
Srdeènì zvou loutkáøi.

www.detemproradost.com

Náchodský zpravodaj

Program Senior klubu

Ètvrtek 3. 3. od 14.00 hod.  Thajsko  perla Orientu
 u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 10. 3. od 13.45 hod.  Mìstská knihovna v novém
 beseda s øeditelkou Mgr. Sobotkovou  sraz zájemcù ve 13.45
pøed knihovnou na Kamenici
Ètvrtek 17. 3. od 14.00 hod.  Výroèní èlenská schùze Svazu
dùchodcù ÈR ve velkém sále sokolovny  od 13 hodin budou
prodávány zájezdy a vybírány èlenské pøíspìvky (obèerstvení)
Ètvrtek 24. 3. od 14.00 hod.  Náchodská televize uvádí
 beseda s pracovníky TV Náchod  souèasnost a perspektivy
 doplnìno o videoreportá o Náchodì a jeho okolí
Ètvrtek 31. 3. od 14.00 hod.  Kanadtí bizoni  èeské hrady
 pohledy z nebe u videa s Josefem Zavøelem
Pátek 1. 4. od 14.00 hod.  Výroèní èlenská schùze SG Klubu  ve Vatikánu (obèerstvení, hudba)
SENIOR KLUB je otevøen popá od 13.00 do 16.30 hodin a je
k dispozici vem seniorùm a jejich pøátelùm. Programové zprávy sledujte na vývìskách v podloubí radnice, na Husovì námìstí, v pøízemním oknì Klubu a regionálním tisku.

Sdruení zdravotnì postiených
Praská 1759, 547 01 Náchod

Sdruení zdravotnì postiených Náchod pøipravuje na støedu
23. bøezna 2005 kulturní posezení pro své èleny a pøátelé.
V programu vystoupí 30 èlenný Pìvecký sbor ákù Jiráskova
gymnázia Náchod, pod vedením pana ing. Vlastimila Èejpa. Následuje ivá hudba k poslechu a k tanci, kterou zajistí pan
J. Langr na elektronické varhany. Zaèínáme ve 13.30 hod. ve
velkém sále restaurace Vatikán v Náchodì. Veèeøe, káva a zákusek v cenì poplatku, který èiní pro èlena 65 Kè, neèlena
75 Kè. Pøihláky pøijímáme kadé úterý v klubovnì na Hamrech,
Praská 1759 Náchod od 1315 hod. Monost té na telefonním èísle 491 421 292. Nechat déle vyzvánìt. Výbor pøeje úèastníkùm bohaté proitky a tìí se na shledání.

ICC NÁCHOD informuje

Oblastní nemocnice Náchod se prezentuje na svých stránkách
www.nemocnicenachod.cz a vydala i brouru Ambulantní
pracovitì, kde se lidé dozvìdí jména vech lékaøù a vrchních
sester na rùzných oddìleních. Tato brourka je k nahlédnutí
i u nás.
Zima je v plném proudu, ale pokud chcete ji v pøedstihu pøihlásit dìti do dìtského tábora, lze si u nás vyzvednout pøihláku
DÉÈKA nebo i jiných organizací. Rovnì máme kontakty na
rùzné jazykové kurzy v Náchodì. Pokud si chcete rychle vylepit
vae jazykové schopnosti, nabízíme jazykové kurzy v zahranièí,
o nì je stále vìtí zájem. U nás v ICC najdete i kontakty na
sportovní vyití v Náchodì a okolí  a není ho málo.
A kdy vás omrzí zima v Náchodì, nabízíme vám krásné
a cenovì velmi výhodné pobyty v Egyptì, na Djerbì a jinde. A u
se také tìíme na jaro  jarní Vídeò, Paøí nebo Ischie jsou
kouzelné, pøijïte si vybrat. Ing. Marie Talafantová, ICC Náchod

GALERIE
Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá

v bøeznu 2005 ve vech prostorách zámecké jízdárny výstavu:

Marie Blabolilová  grafika, obrazy

Reprospektiva praské umìlkynì. (14. 1.20 . 3. 2005)
Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí,
912 a 1317 hodin.
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Církve v Náchodì

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 hodin., pondìlí
v 16.30 biblická hodina, Kolumbárium bude otevøeno dennì od
9 do 17 hodin.
Velikonoce v Husovì sboru:
24. 3.  Zelený ètvrtek  17 hod.
25. 3.  Velký pátek  17 hod.
26. 3.  Bílá sobota  17 hod.
27. 3.  Hod Boí velikonoèní  8.30 hod.
28. 3.  Pondìlí velikonoèní  8.30 hod.
Svìtový den modliteb en 2005 je vìnován Polsku. Setkání
v Náchodì se uskuteèní ve Farského síni Husova sboru: pátek
4. 317 hod.  pøípravný veèer s promítáním diapozitivù  seznámení s ivotem køesanù v Polsku, s historií a reáliemi
 vede P. Boguslaw Partyka  dìkan øímskokatolické farnosti
pátek 11. 3.  17 hod.  hlavní modlitební veèer  bohoslubu
Slova povedou eny z náchodských církví. Sbírka je urèena na
pomoc misijnímu dílu v Polsku a na charitativní práci køesanù
v Èeské republice.

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 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. Vikáø: Mgr. Radovan
Kotalík, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc., e-mail:
cbnachod@iol.cz; internetová stránka: www.kvasnicka.info Bohosluby v nedìli v 9.30, biblické studium ve støedu v 18.30 hodin.
25. 3.  Velký pátek  18 hod.
27. 3.  Hod Boí velikonoèní  9. 30 a 14.00 hod Sborový den
s návtìvou dr. Pavla Èerného, pøedsedy ekumenické rady církví v Èeské republice.

www.mestonachod.cz
Omlouváme se vem návtìvníkùm internetových stránek mìsta Náchoda za doèasné zastavení provozu webkamery. Provoz byl zastaven z technických dùvodù a zatím
nemùeme upøesnit, jak rychle probìhne reklamace èi opravení webkamery. Aktuálnì Vás budeme informovat.
Redakce
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bøezen 2005

Mìstská knihovna Náchod
informuje
Bøezen  mìsíc knihy a internetu

V oddìlení pro dospìlé jsou opìt pøipraveny oblíbené akce s výukou základù internetu a moností praktického procvièení:
8. 3. 2005 v 8 hod. Internet pro zaèáteèníky
22. 3. 2005 v 8 hod. Internet pro seniory

Oddìlení pro dìti:

Internet za babku aneb nauè babièku surfovat na internetu
 kadý dìtský ètenáø, který pøivede babièku do dìtského oddìlení knihovny, ji
mùe zdarma nauèit pracovat s internetem. Jeden poèítaè bude celý bøezen vyhrazen
pro tuto akci.

Bøezen  za pohádkou do knihovny vlezem

Kadé úterý v bøeznu, tedy 1., 8., 15., 22. a 29. bøezna od 16 do 17 hodin si
budeme v dìtském oddìlení èíst pohádky. Pøijïte poslouchat pohádky staré i nové,
dlouhé a krátké, ale vdy s dobrým koncem.

Divadélko v knihovnì

Oklivé káèátko a Princezna na hráku
15. 3. 2005 v 16 hodin dvì maòáskové pohádky Hanse Christiana Andersena Vám
zahrají studenti s vlastnoruènì vyrobenými maòásky.

Výstava Babièka Boeny Nìmcové
v prostorách mìstské knihovny 15. 3.15. 4. 2005

V roce 2005 si pøipomínáme 150 let od prvního vydání klasického díla èeské literatury, kterým je Babièka Boeny Nìmcové. První vydání vylo v roce 1855 v Praze
tiskem a nákladem Jaroslava Pospíila, toto vydání nebylo ilustrované. Známé ilustrace Adolfa Kapara najdeme a ve vydání z roku 1903. Mezi dalí ilustrátory Babièky
patøí napø. Václav pála, Milada Mareová, Vladimír Tesaø a Martin Velíek. V prostorách
mìstské knihovny budou vystavena rùzná vydání této knihy, mezi nimi také Babièka,
vydaná v roce 1982 v Sixty-Eight Publishers manelù kvoreckých jako jubilejní
100. publikace s ilustracemi Jana Brychty. Oblíbenost Babièky potvrdilo také páté
místo v loòské celostátní anketì o nejoblíbenìjí knihu èeských ètenáøù. K tématu
1. vydání Babièky a dalím osudùm této knihy se vrátíme v dubnu na pøipravované
pøednáce s besedou v Mìstské knihovnì v Náchodì.
(So)

Pozvánka
na literárnì hudební veèer

Ji ve støedu 2. bøezna 2005 od 19 hodin se uskuteèní v malém sále mìstského
divadla literárnì hudební veèer Václav Èerný, èlovìk a vìdec. Ke stému výroèí narození univ. prof. PhDr. Václava Èerného jej pøipravil Ale Fetters, svými vzpomínkami
jej obohatí host veèera  spisovatelka Eva Kantùrková.
Václav Èerný se narodil 26. bøezna 1905 ve kole na Jizbici, dìtství proíval v Èeské
Èermné, kam pozdìji dlouhá léta jezdíval na prázdniny, studoval na náchodském
gymnáziu a k Náchodu a Náchodsku se vdy rád hlásil. Pøed deseti lety, v bøeznu
1995 se v prostorách Beránku konala mezioborová konference s mezinárodní úèastí
Václav Èerný  ivot a dílo, na ní byl zhodnocen pøínos prof. Èerného nejen èeské
literární vìdì a kritice. Bøeznový veèer jej chce pøipomenout zejména jako èlovìka,
velkého Èecha dvacátého století.

Slavnostní den pro CESTU Náchod

Dne 30. bøezna v 11 hodin probìhne ve Stacionáøi Cesta v Náchodì-Bìlovsi slavnostní pøedání nového devítimístného automobilu, o kterém jsme ji informovali
v minulém èísle Náchodského zpravodaje.
Jetì jednou dìkujeme vem, kteøí nám pomohli zajistit potøebné finanèní prostøedky na jeho nákup.
Bc. Lada Bezdìková
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