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svátky vánoèní a novoroèní ji pominuly a ná rytmus ivota se pomalu vrací
do bìných kolejí kadodenního shonu.
Doufám, e jste minulé dny proili v klidu a pohodì kterou svátky pøináejí, ve
spoleènosti tìch je jsou Vám blízcí, a které jste chtìli mít kolem sebe. Jistì jste si
poloili pøi pøíchodu nového roku otázku, jaký ten rok bude a zároveò si i øekli, jaký byl ten rok minulý. I Vae mìsto
si tyto otázky musí poloit. Z mého osobního pohledu byl tento rok pro mìsto dobrý. Nebyl sice tak slavnostní jako rok 2004,
ale o to byl víc pracovní. Výe finanèních
prostøedkù do investièních akcí pøesáhla
míru v posledních letech obvyklou. Daøilo se nám i v získávání dotaèních titulù.
To nám umonilo realizovat akce, které
jsme si pøedsevzali a to i v oblasti kulturních, spoleèenských èi sociálních aktivit.
V roce 2005 jsme realizovali prodlouení
pìí zóny v ulici Tyrovì, rekonstrukce
ulic Dolní Úvoz, Nemocnièní, Zborovská,
Orlická a mnoho dalích. Byla otevøena
pøístavba hotelové èásti hotelu Beránek.
Pokraèovali jsme v pøestavbì zimního
stadionu a dokonèili jsme sportovní stadion na Plhovì vèetnì dìtských høi. Pokraèovaly práce na rekonstrukci kolských
zaøízení a podaøilo se nám rozíøit i parkovací plochy v ulici Raisovì. Pøesto se
dají v této oblasti oèekávat dalí problémy, zvlátì pøi ztrátì parkovitì v ulici
Mlýnské. Nejvìtí akcí byla celková rekonstrukce ulic Kladská a Broumovská,
vèetnì chodníkù, cyklostezky a osvìtlení. Vím, e tato akce mnohým z vás po
nìkolik mìsícù ztrpèovala ivot. Chtìl bych
Vám touto cestou podìkovat za trpìlivost,
kterou jste projevili a nìkterým i za spolupráci. Pøi pohledu na toto dílo si vak
myslím, e výsledek, který byl dosaen,
stojí i za nìkteré dílèí ústupky a nepohodu, které jsme jako obèané museli vichni snáet.
Je nutné se také zmínit, e mìsto nabylo v roce 2005 nìkteré významné nemovitosti. Kraj nám pøevedl Bartoòovu
vilu (tzv. Déèko). Na nai ádost a díky
naim iniciativám, jsme rovnì od kraje
získali budovu polikliniky. Z majetku státu budovu Okresní vojenské správy a po
vybudování okresního soudu i budovu bývalého okresního úøadu.
Vechny realizované akce byly pokryty financemi mìstského rozpoètu a k výe
uvedeným skuteènostem nebylo ji tøetím rokem nutno pøikroèit k bankovním
úvìrùm, co nám umoòuje dobrý start
do roku 2006.
Co nás tedy v pøítím roce èeká.
V oblasti investic pokraèování regenerace plhovského sídlitì, rekonstrukce

koupalitì, pøestavba OVS pro potøeby
Základní umìlecké koly, rekonstrukce
ulic Borské a Ryavého. Pøedevím vak
bychom se chtìli v pøítím roce vìnovat
rekonstrukci Karlova námìstí a jeho okolí.
Zde je vak stále nevyjasnìný postoj majitelù a. s. Tepna. Doufám, e dojdeme
k vzájemné dohodì a budeme moci realizovat zájmy mìsta.
Vichni cítíme, e nejvìtím problémem
naeho mìsta je tranzitní doprava a s tím
uvaovaná výstavba obchvatu. Uplynulý
rok nebyl promarnìn. Podaøilo se pøedloit studii posouzení vlivu na ivotní prostøedí a nedojde-li k zásadnímu nesouhlasu, na základì jejího schválení bude pøikroèeno k projektovým pracím. Tím
bychom se vrátili do pùvodního sjednaného harmonogramu a celý projekt by pokraèoval v pùvodnì slíbených termínech.
Rovnì v pøeloce komunikace Náchod
Hronov dolo k podstatnému posunu. Studie je ji schválena a spolu s vypracováním projektu by mìlo probìhnout i jednání o výkupu pozemkù.
Na stole leí i nabídka majitelù lázní.
Zdá se, e i v této oblasti mùe dojít
k ádoucím krokùm. Cesta v tomto smìru vak jistì bude jetì dlouhá a nesnadná.
Ale abychom nezapomnìli, mìsto ilo
i bohatým kulturním a sportovním ivotem. V oblasti kultury byl vyvrcholením
jistì slavnostní køest CD Náchodské me
vánoèní, kterou vìnoval svému mìstu
hudební skladatel Jaroslav Celba.
Ve sportovní oblasti nelze jinak ne
vyzdvihnout organizátory MS juniorù
v kuelkách a ocenit i jejich výsledky
v tomto sportu.
Mohl bych zde vyjmenovat i dalí organizace, kluby, sdruení, nadace, které
pøispìly k bohatému ivotu naeho mìsta. Obávám se vak, e bych nìkoho jistì
opomnìl. Vdy i malá zájmová sdruení
mohou pro své okolí vykonat mnoho
a bez jejich pøièinìní a obìtavosti by paleta moností nebyla tak pestrá.
Do roku 2006 mùeme tedy vstoupit
s pocitem, e mìsto v uplynulém roce bylo
úspìné. Víme, kam napøít své síly v roce
2006. Doufejme, e v pøítím roce posuneme hranice svých moností o nìco vý,
abychom mohli, jako obèané, v dalích
letech uvaovat i o vìcech, které jsou dnes
jen v oblasti snù.
Do nového roku Vám pøeji hodnì tìstí, úspìchu, ivotní pohody a optimismu,
zdraví a dobré rodinné zázemí, pøátele,
o které se mùete opøít, kdy se zrovna
nedaøí.
Ing. Oldøich Ètvrteèka,
starosta mìsta Náchoda
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Zprávy

z radnice

Zastupitelstvo
mìsta 21. 11. 2005

Majetkoprávní úkony obce
l ZM schválilo výkup pozemkù u nové
obøadní sínì na náchodském høbitovì od
soukromých vlastníkù. Jedná se o pozemky èásteènì zastavìné touto obøadní síní,
pøístupovou komunikací a pozemky
v bezprostøední blízkosti høbitova.
l ZM schválilo prodej èásti pozemku v ulici
Horova v Náchodì adatelùm za cenu 100
Kè/m s tím, e strana kupující uhradí
vypracování geometrického plánu, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daò z pøevodu nemovitostí.
l ZM zamítlo pøevod èásti pozemku (èást
staré cesty na Kramolnu), která vede bezprostøednì kolem domu adatele, protoe
se jedná o místní komunikaci.
l ZM schválilo nabytí èástí pozemkových
parcel od spoleènosti Èeské dráhy, a. s.
 Správa eleznièní dopravní cesty Hradec Králové, kterým dojde ke vzájemnému majetkovému vypoøádání.
l ZM schválilo nabytí èásti pozemkové
parcely na Kaparáku (bývalé cvièitì psù)
od Pozemkového fondu ÈR bezúplatným
pøevodem.
l ZM schválilo výkup lesního pozemku
v k. ú. Lipí u Náchoda, kterým vede také
trasa plánované cyklostezky BraecPeklo.
l ZM schválilo prodej bytových jednotek
adatelùm, kteøí doposud vyuívají tyto
byty na základì platných nájemních smluv
a nevyuili pùvodní nabídky ke koupi.
l ZM schválilo nabytí èástí pozemkù
v trase plánované cyklostezky Braec
Peklo. Nejprve bude uzavøena smlouva
o smlouvì budoucí kupní a po realizaci
stavby cyklostezky a na podkladì pøesného zamìøení stavby bude uzavøena definitivní kupní smlouva.
l ZM schválilo prodej místní kanalizace,
která se nachází v prostoru nad krajskou
silnicí v Náchodì na Lipí, do vlastnictví
VAKu Náchod, a. s.
l ZM revokovalo své usnesení ze dne
19. 10. 2005, které se týkalo nabytí lesních pozemkù o výmìøe 11,1 ha v Bìlovsi
smlouvou o smlouvì budoucí kupní. Novì
ZM schválilo kupní smlouvu na nabytí souboru vech 38 pozemkù a povìøilo starostu mìsta ing. Oldøicha Ètvrteèku jejím
podpisem.
l ZM schválilo kupní smlouvu mezi Èeskou republikou  Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových a mìstem
Náchod na pozemek, na kterém je nyní
umístìna betonárka ve Starém Mìstì
nad Metují.
l ZM schválilo uzavøení dotaèní smlouvy
s Královéhradeckým krajem na dotaci sou-

visející s realizací projektu stezky pro cyklisty v úseku Kramolna, vojenský høbitov
 Náchod, Krkonoská ulice.
l ZM souhlasilo s uzavøením smlouvy
o poskytnutí finanèních prostøedkù z rozpoètu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2005 ve výi 2 mil. Kè pro
akci Náchod  dopravní opatøení na ulici
Praská.
Obecnì závazná vyhláka
è. 3/2005  komunální odpad
l ZM vydalo obecnì závaznou vyhláku
è. 3/2005, kterou se mìní obecnì závazná vyhláka è. 5/2004 o místním poplatku za provoz systému shromaïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù.
Nahrazena byla pøíloha è. 1 této vyhláky, která obsahuje rozúètování nákladù
na sbìr a svoz komunálního odpadu na
osobu podle skuteèných nákladù mìsta
pøedchozího roku, které zpracovaly Technické sluby Náchod, s. r. o. Výe tohoto
poplatku zùstává nezmìnìna, ve stejné
výi jako v roce 2005, tj. základní sazba
poplatku èiní 480 Kè s moností vyuití
10% slevy z této èástky v pøípadì zaplacení roèního poplatku do 31. 3. 2006.
Beránek Náchod, a. s.  zmìna investice
l ZM schválilo upravený plán investic
akciové spoleènosti Beránek Náchod na
rok 2005 krytý z ji schválené dotace.
Dochází tím k pøevedení prostøedkù
z pùvodnì plánované rekonstrukce klimatizace velkého sálu (pøesunuta na rok
2006) na úpravy potøebné k doladìní starých a nových prostor komerèní èásti.
Podpora terénní práce 2006
l ZM schválilo podání ádosti o poskytnutí dotace Úøadem vlády CØ na podporu programu Podpory terénní práce 2006 se
spoluúèastí mìsta ve výi min. 134.600
Kè, co èiní 42,06 % z poadované dotace.
Úøad vlády vyhlásil pro rok 2006 opìt
dotaèní program na podporu programu
Podpory terénní práce 2006. Spoluúèast
mìsta musí èinit min. 30 % z poadované
dotace. Jednou z podmínek poskytnutí
dotace je schválení výe spoluúèasti mìsta zastupitelstvem mìsta, které je nutné
doloit k ádosti pøísluným usnesením.

TELEGRAFICKY:

l ZM schválilo souhrnný návrh rozpoètových opatøení uskuteènìných od 27. 9.
2005.
l ZM schválilo poskytnutí pùjèky VAKu
Náchod, a. s., ve výi 1.344.093 Kè na dofinancování rekonstrukce kanalizace
v ulici Broumovské.

Rada mìsta 29. 11. 2005

Studie parkování v centrální èásti mìsta
V minulém kolním roce zpracovávali studenti Støední prùmyslové koly stavební
arch. J. Letzela øeení hromadných garáí
v centrální èásti mìsta. Zabývali se pøede-

vím øeením pozemkù mezi ulicemi Tyrova, Riegrova a eleznièní tratí, dále øeili pozemek v ulici Pøíkopy a Za Továrnou
(hromadné garáe Plhov).
Jeden ze studentù, který øeil hromadné
garáe na Plhovì, se umístil s tímto projektem na 6. místì v celorepublikovém kole
v rámci støedokolské odborné èinnosti.
V ulici Parkány øeili studenti obytný dùm
s prodejní plochou a kanceláøemi v proluce
mezi truhláøstvím a stávajícím rohovým
domem v ulicích Parkány, Mlýnská.
l RM vzala pøedloené studie na vìdomí.
Umístìní reklamních zaøízení
Firma euroAWK, s. r. o., Praha ádala
o vyjádøení k umístìní reklamních zaøízení v Náchodì. ádost byla projednána ve
stavební komisi a ta doporuèila, pøíp. nedoporuèila radì umístìní v jednotlivých lokalitách. Jednalo se o títovou zeï domu
na rozhraní ulic Smolova a Tyrova, títovou zeï domu v Riegrovì ulici, parkovitì
u Penny Marketu, na výjezdu z Kauflandu, Karlovo námìstí (zeï mìstské knihovny) a východ z Delvity.
l RM souhlasila s umístìním reklamního
zaøízení pouze pøi výjezdu od obchodního
domu Kaufland.
Financování
a rozsah mìstské hromadné dopravy
Rada mìsta 26. øíjna projednala zpùsob
a rozsah financování mìstské hromadné
dopravy v Náchodì dle varianty, která
pøedstavovala ztrátu ve výi 717 tis. Kè
pøi zajitìní meního poètu spojù, ne je
nyní a to vyøazením duplicitních a témìø
nevyuívaných spojù. Navrhnuté jízdní
øády byly jetì projednány a pøipomínkovány zástupci pøímìstských èástí. Ti poádali o ponechání nìkterých spojù, které
jsou zajiovány v souèasné dobì a nebyly
ve schválené variantì obsaeny. U nìkterých spojù poádali pouze o zmìnu doby.
Tyto poadované zmìny vak znamenaly
celkový nárùst ztráty o cca 80 tis. Kè.
Celková ztráta mìstské hromadné dopravy èiní po této úpravì 795 tis. Kè.
Zároveò rada mìsta uloila vedoucímu
Odboru dopravy a silnièního hospodáøství
pøedloit k 31. 3. 2006 podrobné vyúètování nákladù a vytíení jednotlivých spojù
po ètvrtletním provozu, na základì kterého se bude uvaovat o pøípadných dalích
úpravách jízdního øádu.
l RM schválila zajitìní mìstské hromadné dopravy v rozsahu, který pøedstavuje
ztrátu 795 tis. Kè rok.
Výroèní zprávy základní kol
l RM vzala na vìdomí výroèní zprávy
pøíspìvkových organizací náchodských
základních kol  Z Komenského, Z
TGM a Z Náchod-Plhov, které pøedstavili
jejich øeditelé.
Z Komenského  øeditel Mgr. Ladislav
Domáò, celkem 811 ákù ve 32 tøídách,
Z Náchod-Plhov  øeditelka Mgr. Ladislava Simonová, celkem 435 ákù ve 21 tøí-
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dách, Z T. G. Masaryka  øeditel Mgr.
Roman Odváøka, celkem 637 ákù ve 29
tøídách.
Majetkoprávní úkony obce
l RM schválila zahájení prodeje bytu 2+1
o výmìøe 69,15 m ve Dvoøákovì ulici èp.
1346. Prodej se uskuteèní obálkovou metodou s vyvolávací cenou 750 tis. Kè.
l RM schválila vyhláení výbìrového øízení na prodej bytu 1+1, ve 12. nadzemním podlaí, o výmìøe 47,3 m v Kostelecké ulici èp. 1829. Prodej se uskuteèní obálkovou metodou volného bytu s vyvolávací
cenou 450 tis. Kè. Náklady s prodejem
uhradí mìsto Náchod.
l RM schválila vyhláení výbìrového øízení na prodej bytu 2+1, v 1. nadzemním
podlaí, o celkové výmìøe 60,30 m
v Palachovì ulici èp. 653. Prodej se uskuteèní obálkovou metodou s vyvolávací cenou 600 tis. Kè.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem restaurace Na koupaliti s panem Václavem Doskoèilem.
Smlouva bude uzavøena s platností od
1. 1. 2006 na dobu neurèitou s estimìsíèní výpovìdní lhùtou a kadoroèním navýením nájemného o inflaci vyhláenou
ÈSÚ.
Plocha pøed bývalou
prodejnou Koberce Brázda
l RM schválila poskytnutí zeminy pro
ozelenìní vytypovaných ploch v rámci rekonstrukce dládìné plochy na p. è. 1628/
2 (chodník krytý dladicemi podél mìstského chodníku od objektu bývalé tepenské jídelny smìrem na roh Úøadu práce
Náchod).
Dále rada schválila ozelenìní tohoto prostoru bezúdrbovou nízkorostlou zelení
a nákup a instalaci 1 a 2 lavièek, stojanu
na kola a odpadkového koe.
Vyuití objektu
po Èeské alzheimerovské spoleènosti
l RM schválila zámìr obèanského sdruení Cesta na vyuití objektu po Èeské
alzheimerovské spoleènosti a souhlasila se
zaøazením ádosti o dotaci do návrhu rozpoètu na rok 2006 ve výi 150 tis. Kè za
podmínky získání dotace.

TELEGRAFICKY:

l RM vzala na vìdomí studii prostoru nad
penzionem Marie, kde doporuèila ponechat
prostor pro rodinnou zástavbu.
l RM souhlasila se zaøazením cyklostezek do plánu zimní údrby na zimní období 20052006 (pouze hrnutí).
l RM zamítla nákup internetové domény
www.nachod.cz.

Rada mìsta 13. 12. 2005

Finanèní dotace sportovním klubùm
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit kritéria pro rozdìlování finanèních
dotací, která byla schválena tìlovýchovnou
komisí na jednání dne 22. 11. 2005.

Silvestrovský ohòostroj
l RM schválila smlouvu o konání ohòostroje dne 31. 12. 2005 na Masarykovì
námìstí s firmou Jiøí Gross, Náchod a rozpoètové opatøení pro jeho zajitìní.
Úhrada neinvestièních nákladù
za dìti v mateøských kolách
Dle zákona è. 561/2004 Sb. je moné
poadovat na okolních obcích èásteènou
úhradu neinvestièních nákladù za pobyt
jejich dìtí v náchodských M. Dùvodem
je povinnost obce zajistit podmínky pro
pøedkolní vzdìlávání v posledním roce
pøed zahájením povinné kolní docházky
pro dìti s místem trvalého pobytu na jejím území. V pøípadì, e obec nezøizuje
vlastní M, je povinna za kadé dítì
s místem trvalého pobytu na svém území
(navtìvující M zøízenou jinou obcí) hradit této kole její neinvestièní výdaje pøipadající na jedno dítì této koly.
Náchodské mateøské koly navtìvuje celkem 42 dìtí z okolních obcí. V posledním
roce pøed zahájením povinné kolní docházky navtìvuje 19 dìtí s trvalým bydlitìm v okolních obcích (Vysokov 11 dìtí,
D. Radechová 8 dìtí). Podle pøedbìnì vyhodnocených neinvestièních nákladù dosahují v roce 2005 náklady prùmìrné èástky na kadého áka pøiblinì 17.559 Kè.
l RM souhlasila pro rok 2006 se stanovením úhrady neinvestièních výdajù za dìti
z jiných obcí (které nemají zøízenou M),
docházející do náchodských mateøských
kol v posledním roce pøed zahájením povinné kolní docházky, ve výi 6 tis. Kè za
dítì/roènì.
kolská rada Z Náchod-Plhov
l RM jmenovala za zøizovatele (mìsto
Náchod) èleny kolské rady Z NáchodPlhov ing. Ivu Cvetanovu, Magdu Havlíèkovou a Gabrielu Horníkovou.
Majetkoprávní úkony obce
l RM projednávala zámìr získání nìkterých èástí pozemkù od Èeských drah, a. s .,
a od Správy eleznièní dopravní cesty, státní organizace Praha do vlastnictví mìsta
Náchoda. Tato ádost nebyla dlouhodobì
vyøizována z dùvodu zruení transformace Èeských drah ústavním soudem. Nyní
je øízení o monosti pøevodu ji ukonèeno s kladným výsledkem. RM v té souvislosti uloila Odbor správy majetku zajistit
vyhotovení pøísluných oddìlovacích geometrických plánù a doporuèila zastupitelstvu mìsta nabytí vybraných dráních pozemkù.
l RM souhlasila se stanovením nájemného pro vechny nájemce nebytových prostor v objektu polikliniky èp. 738 v ulici
Nìmcové. Od 1. 1. 2006 bude tento objekt v majetku mìsta Náchoda. S Oblastní nemocnicí Náchod, a. s., a se Zdravotní
záchrannou slubou bude uzavøena smlouva o výpùjèce.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy se spoleèností Lesy mìsta Nácho-

da, spol. s r. o., na pronájem pozemkù vyuívaných pro manipulaèní sklad døeva
a provoz pily. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu urèitou s platností od 1. 1. 2006
do 31. 12. 2015.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o zøízení vìcného bøemene VÈP, a. s. Bøemeno bude zøízeno v souvislosti s výstavbou plynovodu v ul. Tøeòová na Babí
u Náchoda. Smlouva se uzavírá na dobu
ivotnosti plynárenského zaøízení.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem èásti pozemku p. è.
28 v k.ú. Babí u Náchoda o výmìøe 151
m pro rozíøení zahrádky. Pozemek navazuje na pozemek u rodinného domu
adatelù. Smlouva se uzavírá na dobu
neurèitou s platností od 1. 1. 2006.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem restaurace Na koupaliti s platností od 22. 12. 2005 na dobu
neurèitou s estimìsíèní výpovìdní lhùtou
a kadoroèním navýením nájemného
o inflaci vyhláenou ÈSÚ. Zároveò rada
souhlasila s uzavøením dodatku k nájemní smlouvì uzavøené s dosavadním nájemcem, kterým se mìní doba pronájmu objektu do 22. 12. 2005.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o servisu výtahu v budovì polikliniky s firmou Petr Véle. Smlouva nabývá úèinnosti 1. 1. 2006 a bude uzavøena na dobu
urèitou do 31. 12. 2006. Smlouva se automaticky prodluuje o jeden rok, pokud
jedna ze smluvních stran ji písemnì nevypoví ve lhùtì 90 dnù pøed koncem doby
trvání smlouvy.
Názvy ulic
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit názvy ulic, které navrhla letopisecká komise.
Pro doposud nepojmenovanou ulici v katastrálním území Malé Poøíèí byl schválen
název Lomená. Tento název velmi pøiléhavì vystihuje tvar ulice. Tato ulice je umístìna v prostoru vlakové zastávky Malé
Poøíèí a vede kolmo k ulici Broumovské.
Název ulice pod Kejklíèkovým kopcem
bude Pod Valy. Název respektuje jak historické souvislosti, tak polohu nové ulice.
Tato ulice je podél lesa od ulice Krkonoské pøed zaèátkem obce Kramolna, pøed
první zatáèkou je odboèka doleva na nezpevnìnou pìinu.
Na sídliti SUN bylo tøeba dodret pojmenování ulic podle barev. Novì schválený
název ulice Okrová koresponduje èásteènì s pouitou barvou fasády. Jedná se
o letos novì vybudovanou komunikaci podél nové výstavby.
V pøípadì ulice Borová na Babí se èlenové
letopisecké komise dohodli na pøejmenování ulice, aby v budoucnu nedocházelo
k její zámìnì s obcí Borová. Nový název
respektuje blízkost lesa a dominantního
modøínu, ulice bude mít název
Modøínová.
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Kronika
Narodili se v listopadu 2005
1. 11.
3. 11.
5. 11.
9. 11.
10. 11.
11. 11.
13. 11.
15. 11.
16. 11.
18. 11.
20. 11.
22. 11.

Jiøí Pejsar
Agáta Hubálková
Patrik Khol
Tomá Lehocký
Mikulá Kuru
Pavel Prouza
Adéla Zítková
Radek Peprný
Pavlína Musiková
Gabriela Christine Guarisco
Martin Novák
Jessica Baláová
Karolína Kuldová
Vanesa Palátová

24. 11.
28. 11.
29. 11.
30. 11.

Matyá ïára
Aneta Hejzlarová
Nikolas Slepèík
Marie Bohuková
árka Labíková
Elen Zlámalová
Marta Èisárová
Tomá Dvoøák
Michal Stránský

Byli oddáni v listopadu 2005
11. 11.
Pavel Vlk, Dolní Radechová
Nataa Dudková, Dolní Radechová
25. 11.
Olayemi Thomas Sadibo, Nigérie
Miroslava Kaparová, Náchod

Slavnostní zahájení provozu

imunochemického analyzátoru Immulite 2500
a robotizované automatizované jednotky SMS
Dne 13. prosince 2005 zahájil primáø
oddìlení laboratorní medicíny Oblastní
nemocnice Náchod, a. s., MUDr. Josef
Hornych na pracoviti klinické biochemie
a diagnostiky provoz nového imunochemického analyzátoru Immulite 2500.
Analyzátor je urèen zejména pro stanovení hormonù (títná láza, pohlavní hormony), nádorových markerù (pøedevím
nádorová onemocnìní zaívacího traktu
a prostaty), pro diagnostiku osteoporózy,
autoimunity, vrozených vývojových vad,
stanovení specifických alergenù atd. Na
analyzátoru lze souèasnì velmi rychle
stanovit èasné laboratorní ukazatele infarktu myokardu, co zvyuje anci na
rychlý zásah kardiologù, tím i anci pacientù na rychlé a nekomplikované zvlád-

nutí akutní koronární pøíhody. Souèástí
systému je poèítaèem øízený robot (SMS
 systém øízení vzorkù), který zvyuje
produktivitu systému Immulite díky tomu,
e vkládá a odebírá vzorky bez pøeruení a bez zásahu laboratorního personálu
(a 400 vzorkù za hodinu). Pouitím èárového kódu na vzorcích se výraznì sniuje monost jejich zámìny.
Analytický systém dodala do náchodské
laboratoøe brnìnská firma DPC Czech
a jeho hodnota èiní kolem 10 mil. Kè. Jde
o první krok v komplexní automatizaci
laboratorní práce vech laboratorních oborù (biochemie, imunoanalýza, hematologie, mikrobiologie), která by mìla být
realizována v nejbliích letech.
Ing. Josef imurda, øeditel nemocnice

Zápis do 1. tøíd
základních kol
Pro kolní rok 20062007 se koná ve
ètvrtek 9. února 2006 od 14 do 17 hodin
a v pátek 10. února 2006 od 14 do 17
hodin v základních kolách v Náchodì.
Pozn.: Pøi zápisu je tøeba pøedloit rodný list dítìte.

Ocenìní dárcù krve

V obøadní síni MìÚ v Náchodì byly na
konci listopadu loòského roku opìt slavnostnì pøedány bronzové, støíbrné a zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského za
10, 20 a 40 bezplatných odbìrù krve.
Bronzové medaile pøevzali: Èepelková
Irena z Jizbice, Kokinová Lenka z Tìchonína, Valáková Ilona z Lipí, Volhejnová
Marie z Horních Rybníkù, Hudek Zdenìk
z Nového Hrádku; ze Starkoèe  Berger
Petr, Brueòák Jan a Hofman Filip; dále
Herzigová árka, Kolínská Alena, Ledererová Dana, Pastuchová Iva, Pfeiferová
Michaela, Skoøepová Helena, Øíhová Zdeòka, Bernard Jaroslav, Fier Jiøí, Hubka
Ondøej, Hurdálek Tomá, Koutný Richard,
Slovák Martin, Strnad Michal, tras Pavel, Zelený Ale, Zoubek Kamil a ïárský Tomá  vichni z Náchoda.
Støíbrné medaile pøevzali: z Náchoda
 Ficková Vlasta, Gulánová Naïa, Nýèová Jana, Pecoldová Helena, Peterková
Hana, Balada Jaroslav, Bitnar Karel, Burdych Ladislav, Horák Michal, Jakubský
Petr, Kábrt Pavel, Kocián David, Kratìna Karel a Nìmeèková Marcela, dále Crhonek Ondøej ze Starkoèe, Koøínek Bohuslav z Jièínìvsi a Siegel Radovan z Nového Hrádku.
Zlaté medaile pøevzali: z Náchoda
 Cimbálník Ale, Kopecký Jiøí, Sedláèek
Martin, Chvojková Romana, Eremiá Josef, Mike Petr, Mikulica Milan, Prouza
Rudolf a Øehák Josef; dále Rohricht Petr
z Horní Radechové a preòar Jaroslav
z Nového Hrádku.
Oblastní spolek Èeského èerveného
køíe v Náchodì dìkuje vem dárcùm.
Krev, kterou darujete, pomáhá zachraòovat zdraví a ivot pøi tìkých operacích,
po úrazech, autohaváriích i pøi tìkých
porodech. Díky za odvahu a odhodlání
pomoci druhým.

Stacionáø

Obèanské sdruení a Stacionáø Cesta
dìkují vem, kteøí pøispìli v loòském roce
na práci a èinnost s naimi dìtmi a mládeí. Bude pro nás potìením, kdy nám
zachováte pøízeò i v dalích letech. Pøejeme Vám v novém roce 2006 pevné zdraví, lásku a spokojenost.

leden 2006
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Podání ádostí
o nadaèní pøíspìvek
(grant )
I. kolo
Výzva oblasti kultury a sportu rok 2006
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda vyhlauje termín podání pøihláek
o nadaèní pøíspìvky (granty) v oblasti kultury a sportu.
Nadaèní pøíspìvek (grant) je urèen pro
fyzické a právnické osoby. V oblasti sportu se týká pouze mìsta Náchoda, oblast
kultury mùe mít i regionální pùsobnost.
Vyplnìné ádosti na pøedepsaném formuláøi zalete na adresu:
Kulturní a sportovní
nadace mìsta Náchoda
Odbor kolství, kultury a sportu
Masarykovo námìstí 40
547 01 Náchod
Termín podání: do 10. 2. 2006
Formuláø ádosti vèetnì zásad o poskytování nadaèních pøíspìvkù obdríte na
kontaktní adrese nebo na internetových
stránkách mìsta Náchoda
 www.mestonachod.cz
Kontaktní adresa:
Mìstský úøad Náchod
Odbor kolství, kultury a sportu
Masarykovo námìstí 40
547 01 Náchod
tel.: 491 405 250

Podìkování

Ráda bych podìkovala touto cestou
zdravotním oetøovatelkám z Charity
v Náchodì za jejich profesionálnì odvedenou péèi s velice citlivým pøístupem
k nám, kteøí trpíme se svými zdravotními problémy osamoceni doma. Moc dìkuji a dovoluji si i jménem ostatních klientù
vyslovit podìkování za Vai obìtavou péèi
a popøát Vám v novém roce mnoho osobních úspìchù, lásky a urèitì toho nejcennìjího, zdraví.
Zdena Semeráková, Bìloves

Program pro podporu
ivotního prostøedí

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

G L O R I A má název nové CD,
které pøináí dvì náchodské me
U pøíleitosti oslavy desetiletého výroèí
trvání Kulturní a sportovní nadace v Náchodì bylo v pondìlí 12. prosince 2005
v náchodském Beránku pokøtìno vánoèní
CD a to za úèasti autora hudby pana Jaroslava Celby.
Me pro sv. Vavøince a Náchodská me
vánoèní oslavuje Náchod, Jeíe, je dùkazem schopností dvou lidí, kteøí mají k Náchodu velice blízko. Proto CD nese název
GLORIA (sláva), nebo symbolizuje nejen
èást me, ale ve, co jsme chtìli v hotovém díle zachytit. Vzhled obalu by mìl
s touto mylenkou korespondovat a vìøíme, e se nám to prostøednictvím fotografií podaøilo.
Mìsto Náchod a Kulturní a sportovní
nadace mìsta Náchoda podpoøili vznik díla,
které svou jedineèností a trvalou hodnotou zùstane pøipomínkou 10. výroèí trvání Kulturní a sportovní nadace a kulturním dìdictvím pro vechny generace. Významné výroèí, které si v loòském roce
nadace pøipomìla, je dùkazem desetileté
práce vech jejích èlenù, kteøí bìhem této
doby v nadaci pùsobili. Významnou finanèní
podporou grantových øízení nebo formou
pøíspìvku pøispìla nadace k uskuteènìní
øady kvalitních kulturních a sportovních
aktivit, projektù i akcí. Realizací nahrávky prezentuje nadace i svùj dalí cíl, kterým je podpora vzniku umìleckých dìl.
V bøeznu roku 2001 se podaøilo úèastí
ve výbìrovém øízení získat finanèní prostøedky z NIF, které stát touto formou
pøidìloval nadacím. Grant pøinesl do nadaèního jmìní milionové èástky, z jejich
úrokù mùeme nyní významnì podporovat kulturu i sport.
Autor textu k Náchodské mi vánoèní,
pan Libor Volný, se u této významné chvíle nedoil. V dobì prvního ataku nemoci
byl poádán svým pøítelem panem Celbou,
aby mu napsal text ke mi. Na zaèátku
léta loòského roku, kdy jsme zaèali hovoøit o monosti vzniku nahrávky, jsem jej
poádala, aby o svých tehdejích pocitech
napsal pár slov, protoe vím, e mu tato
práce obrovsky pomáhala. Myslím si, e
právì teï je vhodná doba, abychom tento
text zveøejnili.
Eva Foøtová, vedoucí Odboru kolství,
kultury a sportu MìÚ Náchod
CD v prodeji v ICC Náchod
a Knihkupectví na Kamenici!
Náchodská vánoèní me
Libor Volný  autor textu  o vzniku skladby
Orchestr Slávy Vorlové a chrámový sbor
uvedly v kostele sv. Vavøince latinskou mi
Jaroslava Celby. Zúèastnili se jí i Zdena

s Pepíkem kvoreckým. Bylo to velebné
a krásné dopoledne. Jaryk se moná u
tenkrát rozhodl, e zkomponuje dalí mi
 Náchodskou mi vánoèní, jakousi náchodskou Rybovku.
Ptal jsem se ho, kde si obstaral text.
Podíval se na mne dost udivenì a øekl 
Ten mi napíe ty. Teï jsem polkl naprázdno
já. A dalí pøekvapení. Mìla by to být taková postorela, rozdìlená do jednotlivých
èástí me a napíe ji a na hudbu, nebudu ji komponovat na text. Jaryk nevìdìl,
zda vùbec znám noty, znal sice mou potrhlost po básnièkách jetì z doby, kdy jsme
chodili do gymplu a pak jetì z nìkolika
pé efek, které jsem o Vánocích klukùm
posílal, abych jim pøipomnìl jejich Náchod.
Ano, nìco podobného chci, abys napsal.
Pouèí se o poslání jednotlivých dílù me
a ve verích pøiblíí vechny krásy Náchoda, vùni jehlièí, chu snìhových vloèek,
velebnost zvonù a sváteèní zvuk varhan
pana Vejdy i koledy farníkù na kùru.
Vechno to chci dát do té muziky a ty
to zase vtìlí do verù.
Na magnetofonový pásek mi na klavíru
nahrál 1. díl me Kyrie, poutìl jsem si to
nìkolikrát za sebou, ale nechytal jsem se,
melodie mì sice oslovila, ale nemohl jsem
ji zachytit ve slovech. Poprosil jsem tedy
o klavírní výtah, ten jsem si nastøíhal po
sekvencích a nael v taktech shodnou
melodiku, v ní by bylo vhodné umístit
vere.
Nebylo to vùbec snadné, mìl jsem vak
zpracovanou osnovu a pøitom jsem se ukáznìnì podøizoval melodii  na dlouhou notu
dlouhá slabika, na krátkou krátká.
Nìkde byla v partituøe triola nebo lento, a to mi dalo zabrat, abych se nezpronevìøil.
Z rýmù jsem uil i souladu s hudbou,
rým souhlasný a a b b, støídavý a b a b,
resp. obkroèný a b b a. Nejvìtí starosti
mi pøipravil Benedictus, který byl v hudbì
velmi sloitý a s ním jsem se hodnì natrápil. Jen jednou nastala krizová situace, kdy
se Jaryk na delí dobu odmlèel a já u poèítal s tím, e to vzdal. Pak se na mne do
telefonu skoro rozkatil, a se neflákám,
e u muziku dokonèil.
I mnì se podaøilo vyrovnat se se vemi
problémy a text jsem v termínu dokonèil.
Rád bych vìøil, e v té naí mi je Náchod naeho mládí, zpìvnost, jí si notuje
vítr z Dobroova, voda na Metuji od bìloveského náhonu a po Peklo, e by se
s chutí zapojil i jeden z prvních náchodských hudebníkù kantor Kejklíèek se svými zámeckými muzikanty a snad i celý
orchestr vévody Petra Kuronského.
Libor Volný, náchodský básník
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Sdruení pøátel Malé Èermné
s názvem PUMPA se pøedstavuje
V uplynulých mìsících se objevily
v hronovském a náchodském zpravodaji
malé zprávy ze Sdruení pøátel Malé
Èermné. Toto sdruení, sloené z místních obyvatel, rodákù a pøátel obce, má
zájem pøispìt zejména ke zlepení kvality ivota v oblasti kulturnì-spoleèenské
(historie, tradice, shromaïování faktografického a fotografického materiálu, poznávání okolí, pøeshranièní styky apod.). Dalím podstatným zámìrem èinnosti sdruení je péèe o vzhled obce a její infrastrukturu. Sdruení nesupluje èinnost
novì vzniklého osadního výboru, ale spolupracuje s ním v oblastech spoleèného
zájmu. Snahou jak sdruení, tak osadního výboru je uèinit obec Malou Èermnou
pøíjemnìjí a hezèí pro místní, polské sousedy a vùbec pro vechny návtìvníky.
Sdruení pøátel Malé Èermné pøijalo název PUMPA. Tento název je odvozen od
pøedsevzetí zachovat obecní pumpu jako
symbol oivení obce. Sdruení PUMPA je
otevøené sdruení, které rádo uvítá kadého, kdo bude ochoten pøiloit ruku
k dílu. Vítané budou také námìty k èinnosti a upozornìní na vìci, které by bylo
dobré zlepit. Proto opakujeme, e
v souèasné dobì je k dispozici klasická

Popis foto: 75 let zavedení elektøiny
v Malé Èermné. Autor fotografie
Zdenìk ulc.

potovní adresa a to Sdruení pøátel Malé
Èermné, Malá Èermná 38, PSÈ 547 31
a mailová adresa malacermna@post.cz. Na
uvedených adresách se mohou pøihlásit
i vichni zájemci, kteøí chtìjí být pøedem
informováni o poøádaných akcích.
Rovnì znovu upozoròujeme, e od
ledna bude mít sdruení PUMPA k dispozici vlastní webové stránky, kde budou
zveøejnìny podrobnosti o sdruení, jeho
náplni, realizovaných a pøipravovaných akcích vèetnì fotogalerie. Nejblií veøejnou
akcí Sdruení PUMPA mìla být v mìsíci
únoru beseda s nejstarími pamìtníky
s prohlíením fotografií v elektronické
podobì. Z pøípravy této akce vyplynulo,
e je tøeba právì nejstarím pamìtníkùm
vytvoøit takové podmínky k návtìvì Malé
Èermné, aby nebylo ohroeno jejich zdraví
a aby si mohli obec prohlédnout za pøíznivìjích klimatických podmínek. Proto
bude akce uspoøádána a v jarních mìsících. Místní obyvatelé a vichni, kdo se
na únorovou besedu tìili vak nepøijdou
zkrátka. Kdo bude mít zájem, bude se
moci aktivnì zúèastnit pøípravy besedy
v pùvodním únorovém termínu. Pøesné
datum bude vèas vyhláeno.
Z dùvodu doplnìní stávajícího archivu
se sdruení PUMPA obrací na vechny
rodáky, pamìtníky a pøátele Malé Èermné, aby se pøihlásili, pokud mají zájem
spolupracovat a podìlit se o své vzpomínky a památky. Písemnosti, fotografie,
pohledy atp. zùstanou majiteli, pouze by
byly vyuity ke zhotovení kvalitních kopií do obecního archivu. Sdruení pátrá
také po vech bývalých ácích jednotøídní koly v Malé Èermné a prosí je, aby se
ozvali, aby mohla zaèít pøíprava oslavy
115. výroèí vzniku koly. Stejná výzva
se týká i potomkù tìchto ákù, ale i uèitelù, kteøí na kole v Malé Èermné uèili.
Eva Pumrová

Lednová výroèí

Pøed 150 lety (1856) zemøel P. Josef
Myslimír Ludvík, významný osvícený
knìz, náchodský kaplan. Uspoøádal mìstský archiv a napsal první historii naeho
mìsta Památky hradu, mìsta a panství
Náchoda i vlastníkù jeho. Posmrtnì je
vydal jeho pøítel P. J. K. Rojek. Pøed dvaceti lety zemøel rovnì 1. 1. dlouholetý
archiváø PhDr. Erik Bouza, který publikoval mnoství zajímavých textù z historie regionu. Nedoité 85. narozeniny
PhDr. Jaroslava Suchého, dlouholetého
øeditele okresní knihovny a obìtavého
kulturního pracovníka, prvního nositele
kulturní ceny mìsta Náchoda, pøipadají
na 10. 1. Dne 10. 1. pøed dvaceti lety
zemøel jeden z naich nejvìtích básníkù, nositel Nobelovy ceny za literaturu
Jaroslav Seifert. Ná kraj, kraj Nìmcové a Jiráskùv mìl velmi rád a nìkolikrát
jej navtívil. Èastìji a rád k nám zajídìl
zpívat èlen opery Národního divadla Eduard Haken. Zemøel pøed deseti lety 12.
1. Pøed osmdesáti lety, 15. 1. 1926 zemøel autor veledíla Hrady, zámky a tvrze Království èeského August Sedláèek.
Prvních tøicet stránek pátého dílu je vìnováno Náchodu.
Na 27. 1. pøipadá u 250. výroèí narození jednoho z velkých hudebních geniù
Wolfganga Amadea Mozarta. Jeho skladby se u nás hrají u nejménì od roku
1797, kdy na zámku znìly melodie jeho
opery Don Giovanni. Dne 14. 1. 1896 se
narodil malíø a ilustrátor Karel Svolinský, 18. 1. 1891 sochaø Karel Pokorný,
v téme roce 23. 1. herec Frantiek Smolík. I jejich památka u nás ije. Pøed 120
lety, 28. 1. 1886, se v Hronovì narodila
Helena Èapková. O pìt let a pìt dní starí byl Jiøí St. Guth-Jarkovský, spjatý èástí ivota rovnì s Náchodem.
K edesátce mùeme 3. 1. blahopøát
uèitelce (a zástupkyni øeditele) náchodské ZU Blance Jiráskové.
(AF)

Evropské peníze pomáhají
Souèasný vývoj na trhu práce v regionu spolu s výzvou Phare 2003 RLZ byly podnìtem pro vznik Projektu podpory poskytování pracovních pøíleitostí na Støedním odborném uèiliti, Odborném uèiliti a Praktické kole v Novém Mìstì nad
Metují.
Cílem projektu, na který byla pøidìlena dotace ve výi témìø
ètyø milionù korun ze zdrojù EU a státního rozpoètu, je zlepit
uplatnitelnost absolventù koly pøi hledání zamìstnání. Projekt je rozdìlen do nìkolika samostatných aktivit.
První z nich má poradenský charakter a tvoøí ji Agentura
podporovaného zamìstnávání. Ta vedle pøímé zprostøedkovatelské a konzultaèní èinnosti realizuje pro své klienty ucelenou
øadu metodických cvièení, obsahujícící základní návyky, nutné
pro získání zamìstnání a také pro jeho dlouhodobé udrení.

Nejrozsáhlejí aktivita je zamìøena na rozíøení poadovaných znalostí a dovedností nad rámec kolní výuky. V prùbìhu
projektu bude umonìno celkem 60 ákùm získat øidièské oprávnìní skupiny B nebo T, 40 ákù získá oprávnìní k obsluze
ruèní øetìzové motorové pily a køovinoøezu, pøes 230 ákù
projde kurzy výpoèetní techniky, kde se nauèí vyuívat poèítaè
pro svoji profesi vèetnì vlastní sebeprezentace.
Pøímou podporu obtínì zamìstnatelných klientùm nabídne
moderní chránìná dílna, kde najde pracovní uplatnìní a pìt
klientù se ZPS.
Celý projekt je øeen jako startovací. Mimo konkrétních výstupù vytvoøí i potøebné materiální a personální podmínky pro
pokraèování jednotlivých aktivit v období po jeho skonèení
v èervenci 2006.
Ing. Pavel Faltýsek
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Èestní obèané náchodtí

Èást 1  Knìz, princ a profesor

S novým rokem zaèínáme nový
historický seriál èlánkù. A protoe
jsme se v minulém roce zabývali
ulicemi a domy, pøeneseme nyní
svoji pozornost zase k lidem,
k náchodským obèanùm, a to navíc k obèanùm èestným. Je jich u
pìkná øádka a vzhledem k tomu,
e jmenování nebývalo nijak èasovì podmínìno, je ádoucí, aby obec
mìla pøehled o tom, kdo je vlastnì
jejím obèanem, tøeba èestným. Vìc
vak není tak jednoduchá. Tam, kde
øádným zpùsobem probìhlo jmenování a nedolo k ádné zmìnì, platí
nepøetritì a napoøád. Poznáme
vak bìhem roku také pøípady, kdy
bylo ji jednou udìlené èestné obèanství dotyènému za jiných okolností, nejèastìji po zmìnì politických pomìrù, opìt oficiálnì odòato. Pokud v pozdìjí dobì nedolo
k rehabilitaci nebo k opìtovnému
jmenování, nelze dotyènou osobnost do platného seznamu stávajících èestných obèanù zahrnout.
Take se nechme výsledným èíslem
pøekvapit. Úvodem pokládám za
potøebné zmínit jetì dvì skuteènosti. Aèkoli by se to zdálo logické, mìsto Náchod si nevedlo ani
nevede ádný souhrnný seznam èi
pøehled svých èestných obèanù.
V archivu jsem nalezla pouze nìkteré dílèí soupisy, navíc neúplné
a s chybami, take musím excerpovat prvotní pramen, kterým jsou
zápisy z obecního zastupitelstva. Ty
se vak zejména z nejstarí doby
nedochovaly v úplnosti, proto pøipoutím jistou, i kdy jen velmi
malou, monost, e se nepodaøí
vytvoøit seznam stoprocentnì kompletní. Za druhé bylo potøeba vyøeit terminologický problém. Pùvodnì se toti udìlovalo právo èestného mìanství, a nová doba pøinesla
termín obèanství. Ale vzhledem
k tomu, e obce existovaly i v 19.
století, je moné pouívat jednotný termín pro celé období.
Èestné obèanství je vyznamenání, které obec udílí za zvlátní zásluhy, které si nìkdo získal o veøejnost vùbec, zvlátì pak o obec
samu. Definici pøejímám z Ottova
slovníku nauèného a pøestoe pochází ze zaèátku 20. století, není
tøeba na ní ani dnes nic mìnit.
Vznik institutu èestného obèanství
souvisí se vznikem samostatných
samosprávných obcí, s vyhláením
obecního zøízení a zaèal být tedy
pouíván a od roku 1850.

V Náchodì jsem nalezla první pøípad
udìlení èestného obèanství a v roce
1860, kdy jím byl vyznamenán souèasný
administrátor dìkanství P. Josef Mach
(18201884) za své znamenité zásluhy pro obec. Tento èervenokostelecký
rodák pùsobil v Náchodì v letech 1845
1857 jako kaplan, poté po onemocnìní
dìkana Jana Zumpfe do roku 1864 jako
administrátor a nakonec v letech 1864
1884 zde byl dìkanem. Byl výraznou osobností a zejména v dobì svého kaplanování se významnì angaoval v procesu tzv.
národního obrození ve mìstì.

Vilém Schaumburg-Lippe
asi v roce 1870

Jan Karel Hrae

leden 2006

Jako druhý byl èestným obèanem
Náchoda v bøeznu 1861 jmenován
princ Vilém Schaumburg-Lippe
(18341906). Aèkoli právì pro nìj
bylo náchodské panství jakoto tzv.
sekundogenitura koupeno v roce
1842, stal se jeho právoplatným
majitelem a po smrti svého otce
v roce 1860. Trvale sem vak pøesídlil a v roce 1862. Náchodtí si
ho pravdìpodobnì chtìli jmenováním zavázat a otevøít si tak monost pozdìjího získání urèitých
výhod èi podpory. Není bez zajímavosti, e princ Vilém se stal rovnì
jedním z obecních starích, ale ji
v roce 1865 muselo být pro jeho
permanentní neúèast na zasedáních
rozhodnuto o jmenování náhradníka.
Na zasedání obecních starích dne
12. listopadu 1862 se projednávaly hned tøi návrhy na udìlení èestného mìanského práva najednou.
Pro dìkana Jana Zumpfe a pro
mìstského lékaøe MUDr. Jelínka,
obìma k padesátiletému jubileu jejich èinnosti, a dále pro komisaøe
Karla Fiera z Fierinkù z Jaromìøe. Návrh byl u vech schválen.
Jako posledního náchodského
èestného obèana dnes uvedeme
øeditele kol a inspektora Jana
Karla Hrae (18401907). V protokolu z 29. øádného zasedání obecního zastupitelstva mìsta Náchoda,
které se konalo dne 19. kvìtna
1880, èteme: Pan purkmistr líèí
zásluhy, jakých sobì pan Jan Karel Hrae, toho èasu c.k. okresní
kolní inpektor v Novém Mìstì n.
M. jak v nynìjím úøadì jeho, tak
zejména co bývalý øiditel mìanské koly zdejí jak o kolství vùbec, tak o mìstskou obec zdejí,
které vdy velmi naklonìn jest,
zvlátì získal. Pan purkmistr poukazuje k tomu, kterak pan c.k. kolní inpektor Hrae ku zøízení mìstského muzea v Náchodì vzácnou
sbírku staroitností bezplatnì vìnoval, za kterou jemu, jak pan øiditel kol Jan Tuèek dosvìdèuje,
carská archeologická spoleènost
Ruská 100 rublù kupní ceny nabízela, které nabídnutí pan inpektor odmítnul. V uváení zásluh
tìchto èiní purkmistrovský úøad návrh, aby v jich uznání panu c.k.
koldozorci Hraovi èestné mìanství mìsta Náchoda udìleno bylo.
Návrh tento byl pøi hlasování jednomyslnì pøijat.
Mgr. Lydia Batecká
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Náchodský zpravodaj

Slasti a strasti ze ivota maturanta
Nejhezèí bezstarostná léta máme za sebou a namísto toho
nás èeká zkouka dospìlosti. Vùbec to, my maturanti, nemáme
lehké...
Jak moc jsem se vdycky, tìila a mi bude osmnáct. Být
koneènì dospìlá, nejstarí na kole, mít øidièák a v hospùdce si
objednat piveèko beze strachu, e po mnì budou chtít obèanku.
Kadé narozeniny jsem se radovala, e jsem zase o rok starí
a o rok blí k té vysnìné osmnáctce. A kdy koneènì ten toliko
oèekávaný den Dé nadeel, pøilo zklamání... Tak nìjak se
nic nezmìnilo. Jenom mi prostì zase bylo o rok víc.
Podstatnìjím dnem bylo spí prvního záøí. Prázdniny skonèily a já se odpoèatá a plná dojmù vydala do koly, celá natìená na svoje spoluáky a kamarády. Ale sotva jsem vstoupila do
toho ústavu, oficiálnì nazývaného Jiráskovo gymnázium, nálada mi zaèala pomalu klesat. Zase ty velké neútulné chodby,
atny jetì stále v rekonstrukci a pøedstava, e se zase budeme muset uèit. A co teprve kdy mì cedulka na dveøích naí
tøídy uvítala nápisem 4.B, to ta nálada spadla a na bod mrazu. U si nás ocejchovali! A teï si na nás kadý mùe ukazovat
prstem a posmìnì øíkat: Ha, to jsou ti maturanti. Dokonce
máme od letoních prvákù i nové oznaèení  prý práci místo ètvráci. Kdyby jen vìdìli, jak pomlouváme my je. A konec
koncù na nì taky brzy dojde a on je ten humor pøejde. Ale my
se jim mùeme smát jenom potají. Jako nejstarí na kole máme
být pro nì údajnì pøíkladem. Myslím, e se to dokonce píe
i nìkde v naem novém kolním øádì. Pan øeditel pøes prázdni-

Vánoce, Vánoce
pøicházely...

Jednoho prosincového rána jsem vstoupila do kouzelných prostor pøedvánoèního èasu. Z vyzdobeného zákoutí na mne
hledìli Mikulá s andìlem, z povzdálí strail èert. Tato trojice vak ji svùj úkol
splnila a nastávala doba vánoèních tìení
na stromeèek, na nadílku od Jeíka, na
èas vánoèní pohody. Krásnì vyzdobené
prostory navozovaly slavnostní náladu.
Ve bylo pøipravené pro dìti, rodièe a jejich blízké, pro chvíle, ne zasednou doma
ke sváteènímu stolu.
Bylo to v mateøské kolce v Havlíèkovì ulici v Náchodì-Plhovì, kde èekal na
dìti obìtavì pøipravený program pro zbývající dny roku. Velký dík za pøedvánoèní kouzlení patøí vem paním uèitelkám,
vem, kdo ve kolce pøipravili dìtem pro
vední mlhavé prosincové dny radostné
sváteèní chvíle.
Snìhové vloèky na oknech pøály krásné Vánoce a mnoho zdraví a tìstí v novém roce 2006.
V. Zelená

Mìstská policie
informuje, e ji od 1. prosince 2005
mùete volat Mìstskou policii Náchod na
nové èíslo mobilního telefonu 739 548
951. Na stávající èíslo 723 393 505 se
bude moné dovolat pouze do konce února 2006.
Miroslav Horák,
velitel Mìstské policie Náchod

ny zøejmì nevìdìl z nudy co by, a tak se troièku rozepsal
a vznikl z toho mnohastránkový román  èetba na dlouhé zimní veèery. Natìstí ne pro nás ètvráky, my máme toti kupu
jiné práce a i ty zimní veèery nám jsou hroznì krátké. Kdyby
ale nìkdo mìl zájem a chtìl si ukrátit ty dlouhé veèery pøíjemnou èetbou, bude na naí kole jistì k dostání nìjaký ten výtisky navíc
Jinak ve ètvráku se to s aktivitou nemá pøehánìt, má se
o ní jen mluvit. Z vlastní zkuenosti mohu øíct, e to tak kupodivu funguje. Kolikrát jsme si ji letos øíkali, jak se koneènì
zaèneme uèit na maturu a k pøijímacím zkoukám? Do tolika
nás ani, i pøese vechny limity a derivace, nenauèili poèítat. Ale
jak se øíká mezi námi maturanty: To chce klid a nohy v teple
a svaák je dlouhý dost. Co je v praxi o nìco horí, vzhledem
k tomu, jak stále zdraují topení a kolám na to nìjak zapomnìli zvýit rozpoèet. A tak se na gymplu teploty pohybují
mnohdy pod hranicí 20 °C a nohy spí modrají zimou, ne e
by byly pìknì v teple. Jediné tìstí, e alespoò tak máme chladné hlavy. To se také poèítá.
Kdy nad tím tak pøemýlím, tak tìch osmnáct není zas tak
patný vìk. Zatím nám jetì neschází humor a optimismus
a jen tak nìco nás nerozhází. No snad nám to ta maturita nesebere. Ale do ní je daleko, a tak si musíme uívat, dokud to jde.
Osmnáct nám je pøece jen jednou, tak a na to mùeme pozdìji
vzpomínat a svým dìtem vyprávìt: Jo osmnáct, to byly krásný
zlatý èasy, jako to vyprávìli nai rodièe nám...
M. tichová

PODÌKOVÁNÍ
kolského zaøízení pro dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù Královéhradeckého kraje, Náchod, Smiøických 1237
Dìkujeme vem úèastníkùm na naich
vzdìlávacích programech v roce 2005.
Pøipravujeme novou programovou nabídku semináøù a kurzù pro pedagogy
i veøejnost na II. pololetí kolního roku
2005/2006, která bude prùbìnì kadý
mìsíc poèínaje únorem 2006 zveøejòována v Náchodském zpravodaji, kompletní
nabídka bude otitìna v naem katalogu,
který bude od ledna 2006 k dispozici na
naem pracoviti nebo na vyádání zaslán.
Té bude vystaveno na webových stránkách www.cvkhk.cz
V novém roce Vám pøejeme hodnì zdraví, spokojenosti, osobních i pracovních
úspìchù a tìíme se na dalí spolupráci.
Písemné pøihláky:
kolské zaøízení pro dalí vzdìlávání
pedagogických pracovníkù KHK,
Smiøických 1237, 547 01 Náchod
Prostøednictvím webových stránek:
www.cvkhk.cz
Elektronickou potou:
nachod@cvkhk.cz
Více informací na tel:
491 422 416,
491 422 437

leden 2006
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Petice za urychlení výstavby obchvatu mìsta Náchoda
Z dùvodu stále se zhorující dopravní situace v Náchodì jsme
se rozhodli podpoøit urychlení výstavby obchvatu PETICÍ.
K tomuto úèelu byl vytvoøen petièní výbor, který v souèasné
dobì pracuje na textu této petice.
Ten bude v prùbìhu ledna 2006 vystaven spoleènì s petièními
archy na veøejnì pøístupných místech po celém Náchodì (jako
napø. ve vech budovách mìstského úøadu, v mìstské knihovnì
a mnoha dalích, o kterých budete informováni). Podrobnosti
budou prùbìnì zveøejòovány ve sdìlovacích prostøedcích
a na internetových stránkách mìsta Náchoda www.mestonachod.cz.
Nebuïme pasivní a dokame svým podpisem zájem o vytvoøení lepích podmínek pro ivot a zdraví obèanù naeho mìsta!
Nezapomeòte, e pøi podpisu petice musíte uvést své jméno,
pøíjmení, adresu trvalého bydlitì a samozøejmì podpis.
Vechny podpisové archy s Vaimi podpisy budou pøedány
Ministerstvu dopravy ÈR.

Nový jízdní øád linky Náchod-Kudowa Zdrój

Od 11. prosince 2005 platí nový jízdní øád autobusové linky
Náchod-Kudowa Zdrój. Doprava na lince byla znaènì rozíøena
- v pracovní dny jezdí 10 párù spojù a v soboty, nedìle a svátky
8 párù spojù. Autobus mezi Náchodem a Kudowou Zdrójí tak
jezdí kadé 2 hodiny.
V pracovní dny zaèíná provoz na lince ve 4:35, první spoj
z Kudowy Zdróje jede v 5:05. Poslední spoj jede z Náchoda ve
22:40 a z Kudowy Zdróje ve 23:05.
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O sobotách, nedìlích a státní svátcích v Èeské republice jede
první spoj z Náchoda v 7:30, první spoj z Kudowy Zdróje jede
v 8:05. Poslední spoj z Náchoda jede ve 21:30, z Kudowy ve
22:05.
Jízdní øád této linky pøipravila spoleènost OREDO, s. r. o.,
organizátor regionální dopravy Královéhradeckého kraje
www.oredo.cz
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Støíbrná medaile pro Pivovar Náchod
Støíbrná medaile z mezinárodní soutìe The European Beer Star Award 2005 pro Pivovar Náchod
15. listopadu v nìmeckém Norimberku pøevzali za
náchodský pivovar jeho generální øeditel ing. Josef Hlavatý a sládek pan Pavel Koøínek významné ocenìní z 2. roèníku soutìe The European Beer Star Award 2005 (Evropská
pivní hvìzda). Prestiní ocenìní v kategorii svìtlých speciálních piv obdrel pivovar za svùj speciální 16% Primátor Exkluziv.
Náchodské pivo uspìlo v odborné degustaèní soutìi v konkurenci 400 znaèek z Evropy a USA hodnocených v 28 z pùvodnì
36 vyhláených kategoriích. O zisku ocenìní, které Exkluzivu

bylo udìleno za vynikající chu a výteènou kvalitu,
rozhodla mezinárodní komise sloená z pivovarských
odborníkù z celé Evropy (v jedné z mnoha hodnoticích komisí pùsobil v øíjnu i ná sládek pan Koøínek).
Tuto pivní soutì organizoval Evropský svaz malých nezávislých pivovarù, Svaz støedních pivovarù v Bavorsku,
Odborná pivovarská kola v Mnichovì a dalí významné nìmecké subjekty zamìøené na pivovarnictví. Hlavním smyslem soutìe je pøedstavit iroké veøejnosti chuovì rozmanitá piva hlavnì
z Evropy a to pøedevím z produkce malých a støedních pivovarù (soutì je vak otevøena pro vechny svìtové pivovary)
a souèasnì posílit fenomén výjimeènosti piv z tìchto pivovarù.
(FM)

Klub SUN Náchod,

dìtský klub Hopsáèek si Vám dovoluje nabídnout
DOPOLEDNE MAMINKÁM a DÌTEM na MD
Pondìlí:

9.3011.30

Úterý:

9.3011.30

Støeda:

9.3011.30

Ètvrtek:

9.3011.30

Pátek:

10.0011.30

Posezeníèko
10 Kè
Setkání maminek s dìtmi na MD bez rozdílu vìku
(besedy, ochutnávky, støíhání dìtí, apod.)
Hopsáèek II.
20 Kè
Cvièení dìtí a maminek na MD  23 roky
Rytmické cvièení, øíkanky, písnièky, Tvoøení,
Posezeníèko
10 Kè
Setkání maminek s dìtmi na MD bez rozdílu vìku
(besedy, ochutnávky, støíhání dìtí, apod.)
Hopsáèek I.
15 Kè
Cvièení dìtí a maminek na MD  12 roky
Rytmické cvièení, øíkanky, písnièky,
Gravidjóga
30 Kè
Cvièení pro tìhotné od 4 mìsíce tìhotenství

ODPOLEDNE DÌTEM
Pondìlí: 16.0017.00
Úterý:

16.0018.00
9.3019.30

Støeda:

16.0017.00
16.3017.30
7.3018.30
18.3019.30

Ètvrtek: 16.0017.00
17.0018.00
17.0018.30
18.0019.00

Taneèky pro pøedkoláky
20 Kè
Rytmická taneèní pøíprava pro pøedkoláky od 4 let
Hopsáèek III + ikovné ruèièky 30 Kè
Tvoøení a cvièení pro pøedkoláky od 3 let
Bøiní tance pro koláky
20 Kè
Výuka pro dìti od 7 let
Maoretky
20 Kè
Pro dìti od 5 do 8 let
Dìtská Flétnièka
20 Kè
Výuka flétny pro dìti od 4 do 6 let
Aerobic
20 Kè
Cvièení pro dìti od 6 do 10 let
Aerobic
20 Kè
Cvièení pro dìti od 10 do 15 let
Jóga pro dìti
20 Kè
Kondièní zdravotní cvièení pro dìti od 4 do 8 let
Angliètina I
40 Kè
Výuka Aj pro dìti od 4 let  zaèáteèníci
Míèové hry
25 Kè
Sportovní odpoledne pøedevím pro kluky od 5 do 8 let
Angliètina II
40 Kè
Výuka Aj pro dìti od 5 let  pokroèilejí

VEÈER PRO VECHNY

Pondìlí: 19.3021.00
Jóga
30 Kè
Úterý:
19.3020.30
Bøiní tance
35 Kè
Støeda: 19.3020.30
Kalenetika
20 Kè
Ètvrtek: 19.3021.00
Aerobik
30 Kè
mobil: +420 608 970 406  Simona Hlavatá; www.hopsacek.ttnet.cz/index
Náchod, sídlitì u nemocnice, výmìník tepla, ulice Zelená

Dìtský klub
Hopsáèek Vás zve na
JÓGU PRO VECHNY
A co pøináí cvièení jógy? Je to vìdomì
øízený pohyb, který si cvièící plnì uvìdomuje. Na zaèátku cvièení pouíváme dynamická cvièení, která slouí k zahøátí
organismu a nastavení správných pohybových stereotypù. Posilovací a protahovací cviky cvièíme pro nápravu svalové
nerovnováhy. Na cvièení s Vámi se tìí
Ilona Krunèíková, která se cvièení jógy
vìnuje více jak 4 roky, druhým rokem je
Cvièitelkou jógy  stupeò II. V pøípadì
jakýchkoliv nejasností Vám ráda poskytne informace na tel. 605 180 434.
Cvièení je vdy v pondìlí od 19.30 hodin pro dospìlé, ve ètvrtek od 16 hodin
pro dìti ve vìku 58 let a v pátek od 10
hodin pro tìhotné (od ukonèeného 3. mìsíce) v prostorách naeho Klubu na sídlitì u nemocnice v Náchodì.

Prodejna potravin
na sídliti SUN
zatím v nedohlednu
Zástupce praské firmy MANHATTAN
Development, a. s., která v souèasné dobì
øeí vyuití objektu bývalé prodejny Meinl na sídliti u nemocnice, nás v polovinì
prosince loòského roku informoval o aktuálním stavu jejího prodeje èi pøípadného pronájmu.
Bohuel nám nesdìlil ádnou novou
skuteènost. Jednání o pronájmu této prodejny spoleènost v poslední dobì vedla
s majitelem místní sítì obchodù Verner
potraviny. Vzhledem k úmrtí k majitele
zatím ádná dalí neprobíhají. Firma jedná o pronájmu také s Jednotou Dvùr Králové, dle sdìlení pana Ondøeje Jiráka ze
spoleènosti MANHATTAN Development,
a. s., vak její nabídka nájemného není
akceptovatelná.

leden 2006
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EKOutek
Lidé, jestli jste se
rozhodli dát na okno
èi zahradu krmítko
a nezapomínáte ho naplòovat pro nás vhodnou potravou
 dìkujeme Vám. Malí vdìèní opeøenci
Ne kadý mùe aktivnì chránit pøírodu. Vhodnou pøíleitostí vyjádøit kladný
vztah k pøírodì, ale také pohladit vlastní
dui z konaného dobra k jiným tvorùm,
je zimní pøikrmování. Ne vak naplníme
dobrotami krmítko, je dobré vìdìt èím,
abychom ptákùm neublíili. Nejsnadnìjí
je navtívit obchod se zvíøecími krmivy,
kde nám nabídnou urèitì pestrou skladbu
optimálních smìsí. Pokud vak této monosti nevyuijeme, pak musíme vìdìt, co
jim vlastnì mùeme nabídnout.
Vhodná jsou semena bodlákù, lopuchu,
pastuí tobolky a jitrocele, dále pak plody
jeøabiny, ptaèího zobu, trnky a hlohu, èerné i èervené bezinky, ípky. (Jeøabiny
a bezinky nejdøíve namoèíme ve vodì). Nejoblíbenìjí jsou sluneènicová, lnìná a konopná semena, mák, jableèná a hruková
jádra, pùlená jádra tykve a okurek a ovesné vloèky. Potravu vhodnì doplníme tzv.
zadinou, co je odpad získaný pøi mlácení
obilí. Z ivoèiných tukù je vhodný hovìzí
èi skopový lùj a neosolená slanina. Vìtím
ptákùm (havranùm a kosùm) mùeme
nabídnout vaøené brambory smíchané se
rotem, otrubami nebo ovesnými vloèkami.
Nepøedkládejme jim odpadky naeho jídelníèku (zvlátì solené a koøenìné)
a peèivo (zejména èerstvé)!
Co bude zaruèenì pøijato s vdìkem sýkorami a brhlíky jsou olejnatá semena,
oøechy, vloèky a tukové smìsi. Strnadi
a skøivanovití pìvci neodmítnou zrní, zadinu a ovesné vloèky. Støízlíkùm, oupálkùm, králíèkùm udìláme radost mákem,
vloèkami a krupicí prosycenou tukem.
Drozdy a kosy pøilákáme vloèkami, rotem, strouhaným lojem, suenými bobulemi (napø. jeøabinami). Pìvuka modrá
zajisté neodmítne proso, vloèky, zadinu,
suené bezinky. Pìnkavovití dávají pøednost sluneènici, semenùm øepky, máku,
konopí, ovesným vloèkám a strouhanému
loji. Dlasky a hýly obecné zaruèenì získáme suenými bobulemi, semeny melounu,
tykví, nakami z jasanu, javoru a habru.
Stehlíka, konopku a èíka potìíme kyticí
suených zralých bodlákù, èekanky a bylinami s olejnatými semeny. Hrdlièky, kosi,
vrabci a krkavcovití pìvci budou navtìvovat krmítka s nabídkou vech druhù
zrnin a tukových krmiv.
Potravu pøedkládejme ptákùm do krmítek chránìných pøed detìm a snìhem!
Ing. Kateøina Cejnarová, OP
(Zdroj: Ochrana fauny ÈR  Ptáci na krmítku, Obhlídal
 Ornitologická pøíruèka)

Nové komunikace pro pìí a cyklisty
v Náchodì a jejich znaèení
Koncem loòského roku byla dokonèena
stavba cyklostezek v ulici Kladské a z Malého do Velkého Poøíèí. S jejich uvedením
do provozu vzrostl zmatek ve výkladu
pouitého dopravního znaèení. Nové komunikace jsou vybaveny dvìma druhy
svislých dopravních znaèek. V úsecích, kde
není moné oddìlit pìí a cyklistickou dopravu, je pouito znaèky pro smíený provoz chodcù a cyklistù. Naproti tomu mezi
skladem Rubeny v Náchodì a eleznièním
podchodem v ulici Kladské je po pravé stranì nová komunikace urèena pouze pro
cyklisty! V obou pøípadech musí cyklisté
pouívat s odkazem na § 57 zák. è. 361/
2000 Sb. takto oznaèené stezky a nemohou jezdit po soubìné silnici, protoe by
se jinak dopustili dopravního pøestupku.
Dùleité je rovnì zdùraznit, e komunikace urèené jen pro cyklisty nemohou pro
zmìnu pouívat zase pìí  i oni se v pøí-

padì chùze po èisté cyklostezce dopoutìjí dopravního pøestupku!
Smíený provoz pìích a chodcù má
rovnì stanovena svá pravidla, je vycházejí z práva ohroenìjího úèastníka, kterým je v takovýchto pøípadech chodec.
Proto má na takto oznaèených stezkách
chodec vdy pøednost!
Aby mohli cyklisté a pìí dodrovat literu zákona, mìl by vlastník komunikací
zajistit jejich bìnou údrbu i v zimním
období. Rada mìsta proto dodateènì zaøadila tento úsek mìstské komunikace do
plánu zimní údrby pluhováním a tak vyla cyklistùm vstøíc.

C 9a
Stezka
pro chodce
a cyklisty

C 9b
Konec stezky
pro chodce
a cyklisty

C 8a
Stezka
pro cyklisty

C 8b
Konec
stezky
pro cyklisty

Náchodtí modeláøi
sbírají úspìchy v zahranièí
V anglickém Telfordu se uskuteènil ve
dnech 17.22. 11. 2005 mezinárodní
ampionát v plastikovém modeláøství pod
názvem SCALE MODEL WORLD 2005
poøádaný mezinárodní modeláøskou asociací (IPMS), jejím èlenem je i Èeská
republika. Nae barvy zde oficiálnì reprezentovalo 18 modeláøù, kteøí se nominovali podle výsledkù dosaených na republikové soutìi konané v záøí v Praze pod
vedením Svazu modeláøù ÈR. MK Náchod
zde zastupovali Martin Schuster, jemu
se podaøilo pøivézt cenné kovy, a to
1. místo v kategorii Diorámy s modelem
nazvaným Ani krok zpátky z prostøedí
bitvy o Stalingrad v roce 1942, 1. místo
v kategorii Diorámy s figurami s modelem
nazvaným Tenká èervená linie znázoròující bitvu v Tichomoøí o ostrov Guadalcanal v roce 1942, 4. místo v kategorii
figury do 54 mm s modelem nìmeckého
vojáka z první svìtové války a Václav

Chmelaø, který zde získal s modelem
koda PA-II elva v kategorii bojové
techniky v mìøítku 1/72 (novostavba)
1. místo. Tradiènì se zde setkávají modeláøi z USA, Evropy, Japonska i Nového
Zélandu, kteøí soutìí ve více jak 70 kategoriích. Pro MK Náchod je to dalí úspìch
na mezinárodních soutìích a zároveò
velká výzva pokraèovat v tomto hobby.
Martin Schuster
Martin Schuster,Václav Chmelaø
Diorama Tenká èervená linie
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SPORT s p o r t

s p o r t

Program v kuelkáøské hale
SKK Primátor Náchod  leden 2006
SO
SO
SO
NE
NE

14.
14.
14.
15.
15.

1.
1.
1.
1.
1.

11.00
15.00
18.30
10.00
1321

Náchod
Kromìøí
I. liga eny
Náchod
Olomouc
I. liga mui
Náchod C Náchod B
III. liga mui
Náchod
Ústí n. Orl.
I. liga dorostenci
Finále turnaje neregistrovaných
o Pohár generálního øeditele pivovaru Náchod
SO 21. 1. 11.00
Náchod
Ratíkovice
I. liga eny
SO 21. 1. 15.00
Náchod
Opava
I. liga mui
NE 22. 1. 10.00
Náchod
Liberec
I. liga dorostenci
ST 25. 1. 18.00
Náchod C Rybník
III. liga mui
ÈT 26. 1. 18.00
Náchod B Jièín B
III. liga mui
PÁ 27. 1. 17.00
Náchod D Vysoké Mýto B
VP sk. B mui
PÁ 27. 1. 19.15
Náchod E Milovice
VP sk. A mui
SO 28. 1. 13.00
Náchod
Zalaegerszeg (HUN) Liga mistrù mui
Koulení pro veøejnost a koly lze dohodnout osobnì v klubovnì kuelkáøské haly!!!
Frantiek Majer st.

HOKEJ
I. krajská liga Mui  Královéhradecký kraj  I. èást 2005/2006
4. 1. 2006 støeda
18.30 HC Náchod
HC Jaromìø

BASKETBAL 2005/2006

Rozpis soutìe: Východoèeská liga mui
7. 1. 2006
NÁCHOD  Trutnov
21. 1. 2006
Chlumec  NÁCHOD
22. 1. 2006
N. Bydov  NÁCHOD
Zaèátky sobotních domácích zápasù jsou vetinou od 17.00 hodin, zaèátky nedìlních
utkání od 10.00 hodin.
Dalí informace najdete na http://basketna.wz.cz

NÁBOR

Basketbalový oddíl TJ SP stavební Náchod poøádá od kvìtna loòského roku 2005
nábory chlapcù roèníky 94/95/96/97/98.
Nábory se konají vdy v pondìlí a pátek od 16.00 do 17.30 hodin v tìlocviènì SP
Náchod. Výjimeènì talentovaní jedinci mohou být i roèníky 92 a 93, zvlátì pak
s pøedpokladem vyích a atletických postav. Na trénink si dítì donese sportovní obuv
a sportovní obleèení, basketbalový míè prozatím zapùjèí oddíl.
Nábory chlapcù jsou provádìny kvalifikovanými trenéry. Nabízíme atraktivní sportovní odvìtví, pravidelnou tréninkovou èinnost, soutìivé prostøedí, výkonostní ambice
jednottlivcù, drustev i celého oddílu, spoustu nových kamarádù, sportovní soustøedìní.
Pøípadné dotazy adresujte na telefonní èísla:
602 412 052 Vl. Trojan  trenér
775 155 539 M. Suchánek  pøedseda oddílu

35. roèník soutìe
zimního plavání
v øece Metuji

Oddíl dálkového a zimního plavání Výtahy Náchod  Metujtí tygøi poøádá
v sobotu 14. ledna 2006 jubilejní 35. roèník soutìe zimního plavání v øece Metuji v Náchodì.
Program pro veøejnost zaèíná v 10
hodin v sále restaurace na zimním stadionu besedou s pøemoiteli Kanálu La
Manche s projekcí a autogramiádou knihy, vstupné dobrovolné.
Vlastní otuilecká soutì bude zahájena slavnostním nástupem ve 12.15 hodin u staré polikliniky (eventuálnì nad
zimním stadionem v pøípadì zamrzlé
øeky), ve 12.30 hodin odstartuje vlastní
závod na tratích 100 a 750 m.
Blií informace k akci (vèetnì pøípadných zmìn harmonogramu s ohledem na
poèasí) najdete na webových stránkách
poøádajícího oddílu www.dzpnachod.org.
Pavel Trebichavský,
pøedseda poøádajícího oddílu

Tìlocvièná jednota Sokol
zve vechny dìti

 hala a høitì Na Hamrech v Náchodì, Praská 696

na Dìtské ibøinky

Rozpis domácích utkání 2005/06
Soutì
2. liga  eny
Krajský pøebor I. tøídy

V úterý 10. ledna 2006 se uskuteèní ve sportovní hale SK Rubeny Náchod na Hamrech mezinárodní utkání
v rámci kvalifikace na ME 2007 ve
stolním tenise en
ÈR  Polsko
Zúèastní se reprezentaèní pièka
obou zemí. Utkání bude zahájeno v 17
hodin, program pro diváky vèetnì slosování vstupenek o hodnotné ceny bude
probíhat od 15 hodin.
Zveme vechny pøíznivce stolního tenisu ke zhlédnutí zajímavých bojù
a spoleènì vytvoøme prostøedí, které
pøinutí hráèky obou mustev podat
maximální výkon.

SOKOL

SK Rubena Náchod  volejbal

Datum
Èas
SO 28. 1. 2006 10.00 a 14.00
12.00 a 16.00

Pozvánka
na stolní tenis
v Náchodì

Soupeø
Chodov Praha
 mui Èerv. Kostelec

Vekeré informace ze sportu najdete na stránkách Èeského svatu tìlesné výchovy
www.cstv.cz prostøednictvím jednotlivých svazù.

s rázem V lese i u vody, které
se konají v nedìli 22. ledna 2006
ve 14 hodin v sokolovnì.
Program: hry, hudba, tanec.
Vstupné: dìti 10 Kè,
dospìlí 20 Kè.
Obèerstvení zajitìno.
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15. roèník
Velké ceny Náchoda
V sobotu 10. prosince ji brzy ráno panoval na Zimním stadionu v Náchodì èilý ruch. Vrcholily toti pøípravy oddílu TJ Kraso Náchod na zahájení 15. roèníku krasobruslaøských závodù
Velká cena Náchoda. Ji v sedm hodin ráno se sjídìli první
závodníci, probíhala prezentace a rozcvièení na start v první
kategorii, kterou byl krátký program mladích ákù. Postupnì
závody nabývaly na tempu a sjídìli se dalí závodníci tak, jak
zaèínaly soutìe  nováèci dívky mladí, nováèci dívky, aèky
mladí a nejmladí aèky. Celkem startovalo 66 závodníkù z
11 oddílù z Èech a Moravy, z toho 10 dìtí bylo z TJ Kraso
Náchod.
V kategorii mladích nováèkù na 6. místì skonèila Daniela
Felgrová a o dvì místa za ní pak Jana Boøková. Obì dìvèata
jsou nae malé nadìje, zaèala s bruslením teprve nedávno, ale
ji se mezi zkuenými závodnicemi neztratí.
Tomá Kupka je naim jediným závodícím muem. Letos pøeel
do vyí kategorie mladích ákù s novì postaveným programem na motivy z filmu Adams family. Velmi dobøe se vemi
novými prvky v jízdì vyrovnal a obsadil 3. místo a tím pøinesl i
první medaili pro ná oddíl.
Nejvíce elízek v ohni jsme mìli ve výbornì obsazené kategorii
nejmladích aèek. Nae oèekávání se splnila. Dalí medaili a
to hned støíbrnou vybojovala pro oddíl Adina Hovorková. Letos
vystupuje rovnì s novým programem. Obsahuje spoustu nároèných prvkù a Adina jej pøedvedla bez zaváhání, dynamicky
a bez chyb. Na 9. místì pak skonèila Adéla Dangová. Letos
pøestoupila do této vyí kategorie a musí se zaèít dopøedu teprve probojovávat. Má k tomu urèitì dispozice. Na 13. místì pak
byla Lydie Leová. Na jejím projevu se trochu projevila nemoc,
která ji omezila v tréninkové pøípravì, ale pevnì vìøíme, e to
pøekoná a vrátí se zpìt ke své výkonnosti. Kateøina Novotná
se zcela novì postavenou volnou jízdou skonèila na 16. místì.
Jede ji s velkou chutí a dynamikou, ale jetì není jak se øíká
zajeto. 19. pøíèku obsadila Kateøina Machová. Stateènì se potýká s handicapem, e pøila do oddílu o nìco pozdìji a zvládá za
rok, na co ostatní mìli èas roky dva a postupnì se stává vem
vyrovnaným soupeøem. Vìøíme, e vytrvá a neodradí ji ani nepøíjemný pád na zaèátku jízdy, který urèitì poznamenal její
zbylou èást.

Náchodtí DELFÍNI

pøivezli z plaveckého pøeboru ÈR 8 medailí
Náchodtí plavci získali na Zimním pøeboru ÈR jedenáctiletého actva osm medailí. Nejvíce se o to zaslouil Pavel Janeèek,
který získal 5 medailí. Nejcennìjí, zlatá, byla za vítìzství
v kraulovém sprintu na 50 metrù volný zpùsob. Tuto tra zaplaval v èase 0:29,38, co je zároveò nový krajský rekord. Zbývající ètyøi støíbrné medaile získal v disciplínách 100 m znak,
200 m volný zpùsob, 200 m polohový závod a 100 m polohový
závod. I tato druhá místa jsou velkým úspìchem. Na trati 100
m znak Pavla pøemohl pouze Ambro z Plznì a to o 0,8 s
v novém èeském rekordu 1:10,39.
Dalí medaili pro náchodské plavání získal Martin Cöger.
V disciplínì 100m prsa doplaval èasem 1:25,92 na skvìlém tøetím místì. Na dvojnásobné trati obsadil 5. místo a na 100 m
polohový závod se umístil na 12. místì. Dalími, kteøí hájili
barvy náchodského plavání, byli Daniel Halaka a Jiøí Rýdl. Dan
nejlépe zaplaval na nejdelí trati 1500 m volný zpùsob. V této
disciplínì se èasem 22:27,55 umístil na 13. místì. Dalím pìk-

leden 2006
V kategorii mladích aèek startovalo 23 závodnic. O to více
nás potìilo, e Michaela Rotterová obsadila v opravdu silné
konkurenci 13. místo a Markéta Kosaøová místo 16. Obì jsou
letos nováèky v této kategorii, mají novì postavené programy.
Vìøíme, e obìma se podaøí dobøe si programy zajet a posunout
se v celkovém øebøíèku vpøed.
Závody tedy pro nás skonèily velmi úspìnì. Jsme rádi, e je
podpoøila i øada sponzorù. Jsou jimi Detecha, v.d., Nové Mìsto
n. M., B.S.C., spol. s r. o., Náchod, Mgr. Zdeòka Horníková,
Mìstský úøad Náchod, Pivovar Náchod, a. s., Pekárny a cukrárny Náchod, ÈSOB Hradec Králové, Deasy Náchod, AVE
vejdar, s. r. o., Náchod, Pavel Adámek  APOS Náchod, Kosaøová praní a mandlování prádla Náchod, KT Latovic Náchod, EK  BUS, s. r. o., Rychnov nad Knìnou, Vispa, s. r. o.,
Náchod, Valtech Tors, v. o. s., Dolní Bojanovice, Adina Centrum pùvabu Náchod, Tiskárna Matìna Police nad Metují, Integraf, a. s., Náchod. Chtìli bychom touto cestou vem podìkovat, e podporují mládenický sport, bez jejich ochoty a výrazné podpory mìsta Náchoda bychom nemohli tento nároèný sport
provozovat.
Pro ètenáøe máme jetì dvì informace. První je potvrzením
toho, e dìláme v Náchodì krasobruslení dobøe. Tøi nai závodníci ze ètyø moných se nominovali na II. Zimní olympijské hry
dìtí a mládee za Královéhradecký kraj. Jsou jimi Iveta Demartini za aèky, která je v prùbìném poøadí na 9. místì v ÈR,
Michaela Rotterová za mladí aèky  zatím 45. a Tomá Kupka 6. místo v ÈR v kategorii mladích ákù. Tentokrát se konají ve dnech 22.23. 1. 2006 ve Dvoøe Králové nad Labem.
Druhou informací je, e aktuální informace o dìní v TJ Kraso
Náchod lze získat na internetu na adrese:
http://www.kraso.bscna.cz/
Ing. Ludmila Kuldová, pøedsedkynì oddílu TJ Kraso Náchod

ným umístìním bylo 14. místo na 200 m volný zpùsob, avak
lehká viróza, která ho trápila celý minulý týden, poznamenala
vechny jeho výkony. Posledním startujícím náchoïákem byl
Jiøí Rýdl. Plaval na trati 100 m motýlek. I kdy se umístil na
21. místì, byl velmi platný ve tafetovém závodu. Kvarteto
náchodských ákù Janeèek, Halaka, Rýdl a Halaka plavalo
4x50 m polohovou a kraulovou tafetu. V obou tafetových disciplínách obsadili vynikající druhá místa, pøièem je porazili pouze
plavci z Komety Brno.
Roman Hakl
1. Pavel Janeèek 1. místo 50 m volný zpùsob
2. Martin Cöger 3.místo 100 m prsa
3. Halaka, Rýdl, Cöger, Janeèek  2. místo 4x50 m
tafeta volný zpùsob, 2. místo 4x50 m polohová tafeta
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Zubní pohotovost v lednu 2006
1. 1.
7. a 8. 1.
14. a 15. 1.
21. a 22. 1.
28. 1.
29. 1.

MUDr. Jana Vaòková
ul. Man. Burdychových 325
Èervený Kostelec
tel.: 491 463 421
MUDr. Eva Vinterová
Denisovo nábøeí 665
Náchod
tel.: 491 421 920
MUDr. Jana najdrová
Náchodská 548
Velké Poøíèí
tel.: 491 482 850
MUDr. Alois Vejmola
Palackého 20
Náchod
tel.: 491 424 524
MUDr. Jarmila Vokùrková st. Vìtrník 720
Èervený Kostelec
tel.: 491 462 331
MUDr. Boena Rysnarová
ul. Man. Burdychových 325
Èervený Kostelec
tel.: 491 463 237

Pøehled kulturních akcí
poøádaných v lednu 2005 Regionálním muzeem v Náchodì
V zajetí loutek
(umìlecká tvorba Jarmily Haldové
a jejích blízkých)
Do 7. 1. 2006 se ve výstavní síni muzea (roh Tyrovy a Zámecké ulice) koná
výstava prací Jarmily Haldové a jejích
blízkých. Otevøeno je dennì kromì
nedìle a pondìlí 912; 1317 hod.,
v sobotu 812 hod. 1. 1. 2006 bude
otevøeno 812 hod.
Papírové betlémy a dobové
pohlednice s vánoèními motivy
Do 8. 1. 2006 mùete v pøednákovém
salonku a chodbì stálé expozice Regionálního muzea v Náchodì (budova na
Masarykovì nám., èp. 18) navtívit výstavu betlémù a dobových vánoèních pohlednic, na které budete moci zhlédnout
i novì zakoupený unikátní betlém
s náchodskými motivy. Otevøeno je dennì 912; 1317 hod.
Výstavu si mùete prohlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì.
Výstava výtvarných prací ákù ZU
Ve dnech 13. 1. a 8. 2. 2006 mohou
návtìvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké
a Tyrovy ulice) zhlédnout výstavu prací výtvarného oboru ákù Základní umìlecké koly v Náchod 812; 1317 hod.,
v sobotu 8-12 hod.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu od nejstarích doloitelných projevù ivota pravìkých lidí a po souèasnost. Náchod, Masarykovo námìstí, èp.
18, otevøeno dennì kromì pondìlí
912; 1317 hod. Vstupné: 30 a 15
Kè, studenti v rámci kolní výpravy 10
Kè, uèitelé jako doprovod zdarma. Or-

ganizované výpravy lze objednat na tel.
èísle 491 433 722, pøíp. elektronicky na
adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.
Pevnost Dobroov
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást
ès. pohranièního opevnìní z let 1935
1938 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 sezónu
 tj. v listopadu a bøeznu je otevøeno
pouze pro pøedem ohláené organizované výpravy. Návtìvu pevnosti lze
objednat na tel. èísle 491 423 248 nebo
na adrese: Regionální muzeum, Zámek
1284, 547 01 Náchod, popø. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz.
Dále na mìsíc leden 2006 pøipravuje
Regionální muzeum v Náchodì výstavu
prací výtvarného krouku z Nového
Mìsta nad Metují. Umístìna bude
v pøednákovém salonku a chodbì budovy stálé expozice na Masarykovì námìstí, èp. 18, termín bude upøesnìn.

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 hod., v nedìli 820 hod.

PROGRAM
leden 2006

Milé maminky oblíbený krouek pro
maminky s dìtmi Matýsek Vám nabízí pravidelné schùzky ve støedu od
9.3010.30 hodin ve velkém sále DDM
Déèko Náchod; cena: 25 Kè nebo permanentka 200 Kè/10 vstupù. Více informací Vám poskytne Mgr. Andrea
Strapková 775 223 294.
Posilovna
PO 910 posilovna pro eny,
1720
ÚT 1618 posilovna pro eny,
1820
ST 8.309.30 posilovna pro eny,
1720
ÈT 1719 posilovna pro eny,
1920
PÁ, SO zavøeno, NE 1719
Cena 30 Kè
(permanentka 200 Kè/10 vstupù), pro
koly v dopoledních hodinách sleva.

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
uvádí
v sobotu 7., 14. a 21. ledna 2006
pohádku

Zajíèkova chaloupka
a v sobotu 28. 1., 4. a 11. února
pohádku

Princezna solimánská

Zaèátek je vdy v sobotu v 15 hodin,
14. 1. a 4. 2. navíc jetì v 17 hodin.

Srdeènì zvou loutkáøi.

www.detemproradost.com

leden 2006
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Senior klub

Ètvrtek 5. 1. od 14.00 hod.  Videokoncert  orchestr ABDRÉ
RIEÚ svìtové melodie na videu
Ètvrtek 12. 1. od 14.00 hod.  Ukrajina  Krym  svìt v malém
Austrálie  Tasmánie  pozdrav pravìku posezení u videa
s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 19. 1. od 14.00 hod.  Norsko  cestopis O. Marka na
videu
Ètvrtek 26. 1. od 14.00 hod.  Guatemala  øíe Mayù, Etiopie
 posezení u videa s Josefem Zavøelem
Hodnì tìstí, zdraví a spokojenosti do nového roku!

Sdruení zdravotnì postiených
srdeènì zve své èleny a zájemce o èlenství na nai výroèní schùzi, která se koná dne 26. ledna 2006 od 14.00 hod. v bezbariérové restauraci Delvita na Karlovì nám. Náchod. Restaurace je
ve tøetím podlaí a k dispozici je výtah. PROGRAM: Zpráva
o èinnosti sdruení, hospodaøení za rok 2005, kulturní zpráva
s plánem na rok 2006, volby nového výboru a poté vystoupení
významných hostù vèetnì diskuze. Malé obèerstvení zajitìno.
Pravdìpodobný závìr po 17. hodinì. Výbor prosí své èleny
o hojnou úèast s pøihlédnutím k volbám a pøeje jim v novém
roce 2006 kapièku tìstí, radost z kadého rána a zdravíèko.

ICC informuje

Máme pro Vás nové dálnièní známky. Cena u roèních známek zùstává 900 Kè. Nepøíjemnou zprávou je, e Rakousko
odmítlo dodávat dálnièní známky do prodejních míst (vèetnì
benzinových pump ap.). Horeènì se jedná o zmìnì jejich rozhodnutí, protoe v létì by docházelo na rakouských hranicích
k neuvìøitelným frontám. O jednáních vás budeme informovat.
Mezinárodní zásilková sluba DHL, která má u nás poboèku,
zjednoduila odbavení zásilek. U nás získáte informace a CD
zdarma.
Máme v prodeji nové autoatlasy, které jsou uiteèné zejména pro dálkové dopravce. Najdou tam èísla silnic, výky tunelù
aj., potovní kódy v Evropì, velmi podrobné prùjezdy mìst atd.
A bìní øidièi si u nás také urèitì vyberou, co pro nì bude
nejlepí.
No a na konec naich struèných zpráv  pøijïte si vybrat
letní dovolenou, a nepropásnete výrazné slevy. Rádi vám poradíme.
Ing. Marie Talafantová, ICC Náchod

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v lednu 2006 v pøízemních prostorách zámecké jízdárny výstavu:

Jiøí ouraè  obrazy, kresby, ilustrace
(27. 1.  19. 3. 2006)

na ochozu jízdárny výstavu:

Vladimír indler  Vysoèina
obrazy, kresby, grafika
(27. 1.  19. 3. 2006)

ve vech prostorách zámecké jízdárny

Náchodský výtvarný podzim

22. roèník pøehlídky umìní regionu
Obrazy, kresby, grafika, fotografie, textil,
typografie, plastika, keramika.
(do 1. 1. 2006)
Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí,
912 a 1317 hodin.

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Bohosluby  nedìle 9 hodin, biblická hodina  pondìlí 16.30,
úøední hodiny  pondìlí a støeda  912 a 1317 hod. Tel. 491
426 223, mobil 737 475 945. Kolumbárium otevøeno dennì od
817 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov se dávají do chodby
v pytlích a krabicích od pondìlí do soboty od 817 hod.

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka 603 861 275, kaplan P. Mgr. Jindøich Tluka, http://
www.volny.cz/nfara; bohosluby: po 7.00, út 18.00, st 18.00,
èt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00 a 18.00 v kostele
sv. Vavøince, v 10.15 v kostele sv. Michaela. (P. Mgr. Jaroslav
Jirásek jmenován faráøem v Hronovì).

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 úterý v 17.00 hodin.

Církev adventistù sedmého dne

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá Soukromá støední
podnikatelská kola), kazatel Vít Vurst, tel.: 491 433 605, mobil:
777 010 128, e-mail: casdnachod@seznam.cz.
Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hod., kadé pondìlí v 18.00 hod. studium Bible.

Církev bratrská

Purkyòova 584, 547 01 Náchod, tel./fax 491 427 332; mobil:
605 973 056. Kazatel Jiøí Hofman, vikáø: Mgr. Radovan Kotalík, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30, biblické studium ve
støedu v 18.30 hodin.

Srdeènì Vás zveme
14. ledna 2006 od 20 hodin

do Mìstského divadla Dr. Josefa Èíka v Náchodì

na maturitní ples





studentù
Jiráskova gymnázia

          

K tanci a poslechu zahraje skupina Relax Band.
Tìit se mùete na bohatou tombolu,
pøedtanèení maturantù a pùlnoèní pøekvapení.
Cena vstupenky 100 Kè
(místenka 20 Kè na sál, 10 Kè na balkon)
Pøedprodej v sekretariátu Jiráskova gymnázia
14.00  15.30 hodin.
Rozvoz autobusem zajitìn
ve smìrech Èervený Kostelec, Hronov,
Èeská Skalice, Nové Mìsto n. M.
Na Vai návtìvu se tìí studenti 4.A a 8.W.
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  leden 2006

výstava Oldøich Hlavsa, odkaz a dílo

Sálek ve 2. poschodí Mìstské knihovny, otevøeno v dobì provozu knihovny.
Pøipomínka tvorby náchodského rodáka Oldøicha Hlavsy, který byl výraznou osobností èeské typografie a kniní grafiky. Výbìr kniních publikací, ukázky drobných
tiskù, grafické úpravy obálek èasopisù Plamen a Typografia, fotografie z náchodských
pobytù Oldøicha Hlavsy.
Na výstavì je mono získat pamìtní sborník Oldøich Hlavsa (grafická úprava Jiøí
Zhibo) se vzpomínkovými texty Jiøího etlíka, Jana Solpery, Josefa Týfy  také rodáka z Náchoda-Bìlovsi, Blanky Stehlíkové a dalích. Sborník vydala Mìstská knihovna
v Náchodì s pøispìním Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda.

Rozíøení provozní doby Mìstské knihovny
a zmìna výe registraèního poplatku od 1. ledna 2006:
Oddìlení pro dospìlé, studovna, èítárna, internet
Oddìlení pro dìti
Pondìlí
917
1217
Úterý
918
1217
Støeda
918
1217
Ètvrtek
918
1217
Pátek
917
1217
Sobota
911

Vystavení a obnovení platnosti ètenáøského prùkazu (roèní registraèní poplatek):
Dìti do 15 let
70 Kè
Uivatelé od 15 do 70 let 140 Kè
Senioøi nad 70 let, ZTP
70 Kè
Rok 2005 byl ve znamení plného provozu knihovny po pøedchozích stavebních
úpravách a renovaci prostor budovy.
Vzhledem ke zvýené denní návtìvnosti knihovny roziøujeme provozní dobu
od 1. ledna 2006 o 8 hodin týdnì, z toho
o pìt hodin týdnì v oddìlení pro dìti
a o tøi hodiny týdnì v oddìlení pro dospìlé, èítárnì a studovnì. Podobnì jako jiná
zaøízení, také knihovna musí reagovat na
rostoucí ceny energetických poloek, rovnì i knih a èasopisù. Proto od 1. ledna
2006 zvyujeme výi roèního registraèního poplatku, u dospìlých o 20 Kè, u dìtí,
seniorù nad 70 let a ZTP o 10 Kè.
Mìstská knihovna nabízí svým návtìvníkùm celou øadu slueb: výpùjèky
z vlastního fondu 172 000 svazkù (knihy, noviny, èasopisy, mapy, hudebniny 
notové materiály), zajitìní studijní literatury z jiných knihoven, monost prezenèního studia souèasných i historických
encyklopedií, jazykových slovníkù a zá-

kladní literatury z rùzných vìdních oborù. Ve studovnì je k dispozici Sbírka zákonù ÈR v titìné podobì, rovnì specializovaný fond regionální literatury, týkající se Náchoda a celého území okresu
Náchod ( historie mìst, obcí, spolkù a kol,
osobnosti regionu, památky, pøíroda aj.).
Stále více dìtí tráví delí èas v knihovnì,
která jim nabízí nejen velký výbìr kníek, ale také dalí zájmové aktivity. Literární, výtvarné a znalostní soutìe, monost písemné pøípravy do koly, stolní hry,
setkání s autory a ilustrátory, maòáskové divadlo. Dopolední hodiny zùstávají
vyhrazeny pro literární poøady a besedy
s dìtmi z mateøských, základních i støedních kol. Také v roce 2006 chceme pøispìt do kulturního ivota v Náchodì setkáními s autory, veèery poezie, výtvarnými výstavami a spoluúèastí v celomìstských akcích (Prima sezóna, Dny kultury aj.).
(So)
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pøíspìvky se nevracejí. Neoznaèené
a nepodepsané pøíspìvky poøídila redakce.
Adresa èasopisu: NZ, Mìstský úøad
v Náchodì, Masarykovo námìstí 40,
547 61, tel./fax: 491 405 255, e-mail:
nina.svobodova@mestonachod.cz. Uzávìrka
tohoto èísla byla 9. 12. 2005. Uzávìrka
únorového èísla bude 17. 1. 2006!

