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V prvním kvìtnovém týdnu Náchod ji
tradiènì oije duchem Prima sezóny. V souvislosti s ji 9. roèníkem tohoto festivalu
jsme se zeptali prezidenta festivalu Miloslava Èermáka, co nového pøináí tentokrát
Jak byste zhodnotil pøípravy 9. roèníku?
Obèanské sdruení NPS funguje prakticky celoroènì. Pøíprava dnes ji velmi rozsáhlého festivalu je nesmírnì nároèná. A
u je to dramaturgie, organizace jednotlivých akcí, ubytování, stravování úèastníkù,
zajitìní bezpeènosti pro vechny úèastníky i návtìvníky, zajitìní dílen a lektorù,
porotcù, samozøejmì i íøení informací
a v neposlední øadì také financování.
Co tým, který festival pøipravuje? Údajnì je to letos bez paní Lídy Pohankové
Tým si podle mého názoru vede velmi
dobøe, ale obèas si pokládá otázku: Jak by
pøísluný problém øeila Lída? Jsme s ní
v kontaktu a pøedpokládáme, e po ukonèení své práce v Africe se nám vrátí.
Chystáte nìjaké zmìny pøípadnì
novinky v letoním roèníku?
Ano, zaèínáme toti u 30. dubna, kdy
jsme pro Náchoïany pøipravili prima pálení
èarodìjnic na Dobroovské chatì.
Dalí letoní novinka tzv. Malá Prima
sezóna sklidila veliký úspìch. Zapojilo se
pøes dvì stì dìtí ve výtvarné soutìi a 40
v soutìi literární. Rozhodli jsme se jim
vìnovat jeden den v rámci festivalu 2. 5.,
kdy probìhne dvakrát interaktivní program
v kinì Vesmír, v pøestávce zahájíme vernisáí výstavu dìtských prací v knihovnì,
poté se setkají nejlepí autoøi s patronem
celé soutìe panem Jaroslavem Citou pøi
programu Hrátky s malíøem. Ve mìstì chystáme dìtská divadelní pøedstavení a také
prezentaci programu na záchranu nosorocù od zamìstnancù ZOO Dvùr Králové speciální spolupráci s dìtmi navtìvujícími divadelní krouek pøi Náchodské divadelní
scénì. Pokud ve dobøe pùjde, tuto akci bude
pøímo na místì podporovat i tým z Královéhradeckého Èeského rozhlasu.
Je NPS festivalem výhradnì studentù
nebo mùe nìco nabídnout i náchodské
veøejnosti?
Drtivá èást úèastníkù festivalu disponuje
velikým talentem. Chci doufat, e se o tom
Náchoïané sami pøesvìdèí a tímto je srdeènì zveme. Ostatnì nìkteré akce jsou veøejnosti pøímo urèeny. A u jsou to koncerty, divadelní pøedstavení a tvoøivé dílny,
které najdete v podrobném programu. Potøebné informace mohou vichni získat
v Informaèním støedisku festivalu v salonku
restaurace Beránek. Veøejnosti letos bude
nabídnut i festivalový zpravodaj Primáèek
ve vybraných prodejnách tiskovin. Informace budou také prùbìnì doplòovány na:
www.primasezona.cz.

Jak je to v letoním roce
s podporou festivalu?
Festival má trvalou podporu Zastupitelstva mìsta Náchoda, Rady Královéhradeckého kraje, Kulturní a sportovní nadace
mìsta Náchoda, Ministerstva kultury ÈR,
MMT, mediální podporu regionálních médií. Velice nám ale vyli vstøíc na Jiráskovì
gymnáziu, kde nám pøátelsky pronajali prostory, tak abychom hned první den vyuili
genia loci tohoto místa. K naí veliké potìe jsou tu i významnì pomáhající sponzoøi
které urèitì najdete na programových materiálech a i tímto jim dìkujeme! Velice si
toho váíme. Samozøejmì s otevøenou náruèí uvítáme nové (smích).
Tím naváeme na problematiku financování, dolo k nìjakým zmìnám proti
minulým roèníkùm?
NPS je financována z nìkolika dotací,
pøíspìvku nadace, tøí grantù, z vlastních
pøíjmù a z pøíjmù propagace a reklamy dále
pak darù od firem i jednotlivcù. Letos bohuel MMT zkrátilo dotaci o dvì tøetiny a to
je velká rána do financování.
A jak je to se zátitou nad festivalem
v tomto roèníku?
Zátitu pøevzali: starosta mìsta Náchoda
Ing. Oldøich Ètvrteèka, hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík a rovnì
ministr kultury Vítìzslav Jandák.
Jak bude vypadat Prima jazz sezóna?
Ve støedu 3. kvìtna se v sále restaurace
Vatikán vystøídají ZU Krnov, Muza Elektryczna z Pardubic, skupina 3Jazz, navazující na loni velmi úspìné Funkiers a G-point FunkCtion z Rychnova nad Knìnou.
Tedy mladá krev a elán.
Ve ètvrtek 4. kvìtna od 18.30 ve velkém
a pøednákovém sále mìstského divadla postupnì vystoupí soubory FA Band Náchod,
P.R.S.T., Osta a pièka èeského jazzu Robert Balzar Trio. Zajímavá jistì bude premiéra souboru sestaveného z frekventantù
jazzových dílen, které ji tradiènì povedou
lektoøi z Jekovy konzervatoøe.
V pátek 5. kvìtna pak v kavárnì hotelu
Beránek bude koncert a jam session, pøi
kterém vystoupí Swing sextet, a sólisté
v èele s Petrem Kroutilem, pøedstavitelem
Dannyho Smiøického v seriálu Prima sezóna.
A na závìr  Co byste z pohledu prezidenta festivalu popøál jeho úèastníkùm
a festivalu samotnému?
Úèastníkùm pøeji, aby si uchovali pìknou
vzpomínku na festival a nae mìsto, Festivalu pøeji, aby mìl nadále podporu lidí i institucí a mohl tak vytváøet dobré podmínky
pro mladé umìní. Obèanùm mìsta pøeji
dobrou zábavu a týden trpìlivosti a vstøícnosti k úèastníkùm festivalu.
Dìkujeme za rozhovor.
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Zprávy

z radnice
Rada mìsta 28. 3.

Výroèní zprávy M Alova,
Déèka a ZU J. Falty
l RM vzala na vìdomí výroèní zprávy
pøíspìvkových organizací v oblasti kolství,
které opìt pøedstavili jejich øeditelé.
Mateøská kola, Náchod, Alova, 952
 øeditelka Vladislava Domáòová
 celkem 60 dìtí, tøi smíené skupiny,
pìt pedag. pracovníkù, ètyøi neped. pracovníci
 v letoním roce probìhne rekonstrukce sociálního zaøízení
Dùm dìtí a mládee Déèko  statutární
zástupce Bc. Gerhard Weinlich
 souèástí je odlouèené pracovitì Viòov
 poøádá pravidelné zájmové krouky
a kurzy, pøíleitostné akce, prázdninová
èinnost  tábory, organizace soutìí
a pøehlídek, spolupráce s organizacemi na
základì dohody s KÚ KHK
 poøádá okresní kola soutìí vyhláených
MMT v okrese Náchod a vybraná krajská kola
 èinnost zajiuje devìt pedagogických pracovníkù, pìt nepedagogických zamìstnancù, externí spolupracovníci a dobrovolníci
 nabízí oddìlení  techniky, spoleèenských vìd, estetiky, turistiky a sportu,
oddìlení Pospolu, taneèní a programové
oddìlení
Základní umìlecká kola J. Falty  øeditel Jan Schejbal
 celkem 616 zapsaných ákù, 27 pedagogických zamìstnancù, 5 nepedagogických
 obory: výtvarný, taneèní, hudební  úèast
v soutìích a pøehlídkách
 absolventi jsou úspìnì pøijímáni ke studiu na støedních i vysokých umìleckých
kolách
 95 mimokolních vystoupení, pravidelnì vysoká úroveò letního a zimního závìreèného koncertu
 zapojení pedagogù do èinnosti amatérských a profesionálních náchodských souborù a sdruení
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì s ÈD, a. s., týkající se
pronájmu èásti pozemku v Raisovì ulici,
který mìsto vyuilo pro parkování, chodník podél náspu u stravovadla a chodník
od nadchodu u Itálie pøes park podél tratì o výmìøe 99,5 m . Dodatek bude uzavøen na dobu neurèitou s úèinností od
1. 1. 2006.
l RM souhlasila s uzavøením nájemních
smluv s jednotlivými adateli na pronájem èásti pozemku ve dvoøe bloku domù
v ul. Palachova, Nìmcové a Praské pro
stavbu montovaných garáí. Smlouvy

budou uzavøeny na dobu urèitou s platností od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2016. Souèástí smlouvy bude také ustanovení
o zachování souèasného zpùsobu bìné
údrby stávající pøístupové komunikace.
l RM souhlasila s navreným postupem
pøi vyklízení skladù na Správì budov
Náchod, s. r. o., které jsou v souèasné
dobì pøeplnìny vìcmi, pøevánì starým
nábytkem a vybavením z vyklizených bytù.
l RM schválila zabezpeèení pracovitì
výbìru poplatkù za komunální odpad poplachovým èidlem a møíemi.
Stavební úpravy
Jiráskova koupalitì v Náchodì
l RM souhlasila s výbìrem zhotovitele
a uzavøela smlouvu o dílo na veøejnou
zakázku Stavební úpravy Jiráskova koupalitì v Náchodì se sdruením firem:
Prùmstav Náchod, s. r. o. a SPORTAKCENT, spol. s r. o., Praha za nabídkovou
cenu 22 822 327 Kè vèetnì DPH.
(Více informací na stranì 14.)
l RM uloila Odboru správy majetku
a financování zajistit podklady pro posouzení zpùsobu zajitìní dodávky vody pro
koupalitì v Náchodì v dlouhodobém výhledu.
Krytý plavecký bazén
 oprava èásti støeního plátì
l RM souhlasila s vypsáním výbìrového
øízení na opravu èásti støeního plátì
krytého plaveckého bazénu v Náchodì
a schválila jeho kritéria.
Komunikace ul. Krásnohorské
 koncepce opravy
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
koncepce opravy ulice Krásnohorské
a uloila zajistit realizaci 1. etapy v roce
2006 a pøipravit realizaci 2. etapy (chodníky) na rok 2007.
Veøejné osvìtlení
l RM schválila technické standardy veøejného osvìtlení Náchod s platností od
1. 4. 2006.
l RM schválila zadání vypracování podkladù pro výbìrové øízení (a jeho provedení) na rekonstrukci veøejného osvìtlení v lokalitách Plhov (èást), Klínek a Branka firmou Zdenìk Hasoò, EKIS ÈEA,
Blansko.
Smlouvy o poskytnutí dotací
v rámci rozpoètu
l RM schválila smlouvy o poskytnutí
dotací do výe 50 tis. Kè z rozpoètu mìsta Náchoda na rok 2006. (Podrobnosti
na www.mestonachod.cz.)
l Smlouvy o poskytnutí dotací nad 50
tis. Kè doporuèila rada schválit zastupitelstvu mìsta.
Zpìtný odbìr pouitých elektrozaøízení
na území mìsta Náchoda
l RM schválila uzavøení smluv o zajitìní zpìtného odbìru pouitých elektrozaøízení na území mìsta Náchoda se spoleènostmi ELEKTROWIN, a. s., EKOLAMP,
s. r. o. a ASEKOL, s. r. o.

Zakoupení zaøízení pro pøesný
a neovlivnitelný rozbor dopravy
V souèasné dobì pøi zvýené aktivitì podpory obchvatu a øeení ostatních dopravních problémù v Náchodì je nutné mít
pøedevím reálné podklady o poètu projídìjících vozidel. Existují tzv. statistické
radary, které jsou schopny zaznamenávat
poèty projídìjících vozidel v daném èase
a rychlosti. Toto zaøízení je schopno rozliit ètyøi kategorie vozidel  jednostopá,
osobní, nákladní (autobusy) a nákladní
s vlekem. Rovnì je vybaveno softwarem
pro kompletní analýzu dopravy a mùe
být doplnìno i informaèním panelem
s ukazatelem okamité rychlosti vozidla
jako informace pro projídìjící øidièe.
l RM souhlasila s nákupem statistického radaru vèetnì informaèního panelu.

TELEGRAFICKY:

l RM vzala na vìdomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 6. 3. 2006.
l RM schválila vyplacení zálohy k dotaci
Stacionáøi Cesta ve výi 150 tis. Kè.
l RM schválila nabídku pojitìní od Generali Pojiovna, a. s., a povìøila starostu mìsta ing. Oldøicha Ètvrteèku podpisem pøísluné smlouvy.

Rada mìsta 11. 4.

Karlovo námìstí  urèení mobiliáøe
l RM schválila návrh mobiliáøe k osazení na Karlovo námìstí.
Návrh vychází z vítìzné studie Karlova
námìstí s nìkolika upøesnìními. Prostor
v závìru námìstí (pod zámeckým kopcem) bude doøeen dodateènì z dùvodu
neukonèených jednání s Tepnou a nedoøeené výstavby po odstraòovaném èp. 9.
Parkování pøed budovou ÈSOB bude rozíøeno na kolmé stání po obou stranách
pøíjezdové komunikace se ètyømi místy
pro tìlesnì postiené. Veøejné osvìtlení
bylo posunuto z osy stromoøadí a lavièky
jsou osazeny mimo koruny stromù.
Mobiliáø  lavièky  typ, který je pouit
na Kamenici
 stojany na kola s moností uzamknutí
rámu kola (pro est kol)
 informaèní panel firmy Daruma
 kruhové ozdobné møíe k zakrytí prostoru kolem stromù v úrovni zádlaby
 odpadkové koe (firma FEMAT)
 sloupky, øetìzy  ve sjednoceno s ul.
Kamenice, Palackého
 veøejné osvìtlení jako v Tyrovì ulici,
stejný typ bude pouit i pro sjednocení
osvìtlení na Kamenici a v Palackého ulici
 vodní prvek  mìlký ulový bazének
obloený ulou se 35 vodotrysky (jetì
bude upøesnìno)
Dlaba  chodníky z drobných ulových
kostek o hranì 6 cm s dekorem obdélníkù (jako na pìí zónì) oddìlené od segmentové dlaby páskem
 prostor námìstí bude vydládìn ze u-
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lových kostek o hranì 10 cm, vazba dlaby segmentová
Zavedení informaèního
navigaèního systému ve mìstì
Na základì poadavkù podnikatelù
o umonìní umístìní smìrových tabulí informujících øidièe o pøíjezdu k sídlùm spoleèností byla oslovena spoleènost INAS,
s. r. o., Jablonec nad Nisou, která zpracovala nabídku Orientaèní znaèení ve mìstì
Náchod. Tyto tabule slouí i jako reklamní poutaèe. Jedná se o umístìní orientaèních tabulí na pøíjezdu do mìsta a jednotlivým cílùm by bylo pøidìleno systémové èíslo. Mimo uvedené podnikatelské cíle by tato
tabule obsahovala i významná místa ve
mìstì. Tyto systémy ji fungují napø. v Jablonci nad Nisou, Vrchlabí, Semilech aj.
l RM souhlasila s navrhovaným øeením
jednotného informaèního systému a zahájením dalích jednání o jeho realizaci.
Majetkoprávní úkony obce
l RM vzala na vìdomí monost prodeje
stavebních parcel v lokalitì hromadných
garáí v ul. Pod Mùstkem, na kterých
nebyly v minulosti garáe postaveny. Pøípadný prodej tìchto pozemkù pro stavbu
garáí bude zahájen a po definitivním
uzavøení problematiky lázní Bìloves.
l RM souhlasila s pokraèováním výmìny oken v krytém plaveckém bazénu
v Náchodì a objednáním prací u spoleènosti Alufront, s. r. o., Nové Mìsto n. M.
l RM souhlasila s vypsáním výbìrového
øízení na stavbu Lávka pøes øeku Metuji
Ostrovy a Lávka pøes øeku Metuji Peklo. Jedná se o veøejnou zakázku, její
kritéria budou øádnì uveøejnìna.
Dotace 2006 a informace
o moných alternativách
l RM vzala na vìdomí informace o ádostech na dotace v roce 2006 a moných
alternativách dalích dotaèních titulù.
l RM souhlasila s pøedloením ádosti
na Èeskou energetickou agenturu o dotaci z programu Podpora energetického
plánování a certifikace budov. Jedná se
o aktualizaci Studie zásobování teplem
mìsta Náchod.
Zámìr  pøímìstské èásti
Na jednání se zástupci pøímìstských èástí dne 27. 3. 2006 byl vznesen dùrazný
poadavek od pøidruených obcí na vìtí
investice do tìchto regionù. Obce poadovaly vyèlenit v rozpoètu alespoò takové prostøedky, které by se rovnaly podílovému významu tìchto èástí v rámci
mìsta.
Odbor správy majetku a financování proto provedl propoèet a pøipravil podklady
pro sestavování rozpoètu jako v pøípadì,
e by tyto obce byly samostatné a mìly
vlastní rozpoèet.
l RM souhlasila s navreným postupem
pro sestavování rozpoètu roku 2007 u pøímìstských èástí Dobroov, Jizbice, Lipí
a Pavliov.

Likvidace stavební suti a výkopkù
l RM vzala na vìdomí pøedloenou zprávu
o likvidaci stavební suti a výkopkù vzniklých pøi stavební èinnosti mìsta a souhlasila s ukládáním pøebyteèných výkopkù
za podmínky dodrení ustanovení zákonù v místì uloení. V souèasné dobì tím,
e je pøebyteèná zemina ukládána na
vlastních skládkách, etøí mìsto znaèné
fin. prostøedky, které by se jinak musely
vynakládat na skládkování a dopravu.
l RM uloila vzájemnou spolupráci odborùm správy majetku a financování,
výstavby a územního plánování a ivotního prostøedí pøi vyhledávání dalích vhodných lokalit pro uloení zeminy a sutì.
Umísování do Mìstského
støediska sociálních slueb
l RM schválila kritéria pro umístìní do
Mìstského støediska sociálních slueb
Náchod od 1. 4. 2006.
Kritéria:
 3 roky trvalé bydlitì v Náchodì a pøilehlých èástech (Dobroov, Jizbice, Lipí,
Pavliov),
 èerpání sociálních slueb (základní sluby
jako ètvrtletní úklid, praní loního prádla
apod. jsou pevnou souèástí úhrady za
pobyt; dále jsou poskytovány doplòkové
sluby jako nákupy, dováení obìda, jednoduché oetøovatelské úkony),
 sociální situace klienta,

 datum podání ádosti,
 adatelé z okolních obcí budou pøijati
pouze za podmínky, e obec v místì trvalého bydlitì bude poskytovat zøizovateli
finanèní pøíspìvek po dobu pobytu klienta v zaøízení a také, e v danou chvíli
nebudou potøební adatelé z Náchoda.
l RM schválila umístìní konkrétních
adatelù dle doporuèení rozmísovací komise.
Projekt Rodina 2006
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o ubytování na táborové základnì Viòov
pro projekt Rodina 2006. Jedná se o týdenní pobyt problémových dìtí z neúplných rodin vèetnì matek s celotýdenní
úèastí pracovníkù oddìlení sociálnì-právní ochrany a zajitìním odborného programu. Cílem projektu je vést matky
k odpovìdnému ivotu pøi výchovì nezletilých.

TELEGRAFICKY:

l RM schválila zámìr vybudování integrovaného informaèního systému v rámci
MìÚ Náchod. Jeho základní mylenkou
je efektivní øízení informaèních tokù v celé organizaci.
l RM zamítla poskytnutí pøíspìvku Dobrovolnému svazku obcí Region Orlické
hory na projekt Cyklobusy do Orlických
hor 2006.

Veøejné projednání tvorby Strategie rozvoje
Královéhradeckého kraje

Váení obèané,
chcete-li se zapojit a vyjádøit k tvorbì Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 20072015, máte monost zúèastnit se veøejného projednání této
strategie, které se bude konat 16. 5. v 17.30 ve vinárnì Hotelu u Beránka v Náchodì. Více informací najdete na internetové adrese Centra evropského projektování www.cep-rra.cz/strategie/ nebo v pøípadì dotazù vyuijte e-mail: strategie@cep-rra.cz a tel. 495 817 281, 720 404 203.

Oznámení obèanùm  volby do Parlamentu ÈR
Ve dnech 2. 6. 2006 od 14.00 do 22.00 hodin a 3. 6. 2006 od 8.00 do 14.00 hodin
se podle zákona è. 247/1995 Sb. uskuteèní volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR.
Blií podrobnosti o dobì a místì konání voleb budou zveøejnìny Mìstským
úøadem Náchod dnem 18. 5. 2006 vyvìením Oznámení o dobì a místì konání
voleb. V tomto Oznámení budou uvedeny adresy jednotlivých volebních okrskù
pøíslunost volièù podle místa trvalého bydlitì. Dále upozoròujeme, e volièùm,
kteøí nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jeho stálém seznamu jsou zapsáni,
vydá mìstský úøad na jejich ádost volièský prùkaz. ádost o volièský prùkaz mohou volièi podávat ji nyní, osobnì na oddìlení evidence obyvatel, obèanských
prùkazù a cestovních dokladù MìÚ Náchod, Nìmcové 2020 nebo písemnì s úøednì ovìøeným podpisem zaslat na MìÚ Náchod.
Blií dotazy zodpoví pracovnice oddìlení tel.: 491 405 161 nebo pøímo vedoucí
odboru Hana Horáková, tel.: 491 405 224.
Oznamujeme Vám zároveò zmìnu umístìní dvou volebních místností:
 volební místnost è. 11 v Redutì (bývalá Altera) bude pøemístìna do Úøadu práce,
zasedaèka 1. patro
 volební místnost è. 12  v restauraci Pod Montací bude pøemístìna do areálu
truhláøství Dina (za autobazarem Donát-Mervart)
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Zákon o sociálních slubách

Kronika
Narodili se v bøeznu 2006
6. 3.
7. 3.
10. 3.
13. 3.
14. 3.
16. 3.
18.
22.
23.
25.

3.
3.
3.
3.

Tereza Králová
Petr Hejk
Tomá Køupala
Marek Míl
Denisa Vojtìchová
Patrik Kováø
Petr Vaíèek
Petr Èisár
Filip Tomáek
Klára Krátká
Jiøí Lokvenc

29. 3.
30. 3.

imon Pøibyl
Viktor Matthias Brossmann

Byli oddáni v bøeznu 2006
17. 3.
Josef Draho, Náchod
Kateøina Honsová, Náchod
Milan Mityska, Velké Poøíèí
Lenka Koutská, Velké Poøíèí
25. 3.
Jaroslav Uhnavý, Provodov-onov
Lenka Jirouková, Èervená Hora

Informace øeditele Oblastní nemocnice Náchod
Pacienti Oblastní nemocnice Náchod získali nový mobilní rentgen a ultrazvuk
Bìhem uplynulých dvou mìsícù byl
v Oblastní nemocnici Náchod zprovoznìn
nový rentgenový pøístroj s urèením pro
pouití na operaèních sálech. Jedná se
o nejnovìjí mobilní rentgenový pøístroj
s C ramenem, který umoòuje provádìt
vechna dnes známá speciální vyetøení
na tomto druhu zaøízení. Pøístroj umoòuje digitální postprocesingové zpracování získaných obrazových informací. Pøedcházející snímky pacienta z minulých vyetøení lze zobrazit na referenèní monitor
jako porovnání se souèasným zobrazením.
Samozøejmostí je monost distribuce
a archivace v digitální formì.
Tímto novým pøístrojem byl nahrazen
ji nevyhovující více jak 13 let starý
a velmi poruchový mobilní rentgen. Nový
pøístroj daleko ménì zatìuje pacienty
i personál záøením a umoòuje nìkteré
specializované ortopedické a chirurgické
výkony.
Poøízením nového mobilního rentgenového pøístroje postupnì pokraèuje digitalizace Oblastní nemocnice Náchod, která je
nezbytná pro dalí zkvalitòování poskytované léèebné péèe.
Pacienti Oblastní nemocnice Náchod získali rovnì v uplynulých týdnech nový

Od 1. ledna 2007 vejde v platnost zákon o sociálních slubách, který se dotkne témìø kadého zdravotnì postieného obèana. Jestli se chcete dovìdìt
o nastávajících zmìnách více, mùete se
informovat na bezplatné telefonní lince
poradny Paragrafík  800 100 250 nebo
na www.ligavozic.cz.
Leo Spáèil, Liga za práva vozíèkáøù

Stará øemesla
Estetický krouek Devatero øemesel
pøi Z, Náchod, Drtinovo námìstí dìkuje
paní Janì Øehoøové a její vnuèce Tereze
Hanuové za ukázku a odborné rady pøi
zdobení vajíèek slámou. Stará øemesla by
se nemìla zapomínat...

Svátek sousedù

se slaví na konci kvìtna, v Èeské republice probìhne letos poprvé. Vznikl v roce 1999 v Paøíi, v roce 2005 se slavil
v 377 evropských mìstech za úèasti 4,5
milionu lidí. Je to spoleèenská akce, pøi
ní se setkáte se svými sousedy. Mohou
ji uspoøádat vichni, kdo mají sousedy
a rádi by se s nimi lépe poznali. Místem
konání mùe být dùm, byt, zahrada, dvorek, park, námìstí...
Více informací naleznete na:
http://www.svateksousedu.cz.

ultrazvukový pøístroj, umístìný na radiologickém oddìlení. Také tento pøístroj patøí mezi pièková moderní digitalizovaná diagnostická zaøízení s velkou kálou moností vyuití pro více klinických
oborù. Umoòuje podobnì jako mobilní rentgen, digitální záznam obrazù, monost vytváøení pacientské
databáze nebo vypálení pacientské
studie na CD.
Ing. Josef imurda,
øeditel Oblastní
nemocnice
Náchod, a. s.

O pohybu psù
na veøejných prostranstvích

Èasto se nás dotazujete na opatøení
mìsta k pohybu psù na veøejných prostranstvích. Podle platné vyhláky mìsta
Náchoda è. 1/2002, o regulaci pohybu psù
a jiného zvíøectva na veøejných prostranstvích, se dritelùm (tj. vlastník nebo osoba,
která má psa svìøeného do své péèe) stanoví povinnost vést psa na vodítku. Do
areálù dìtských høi a pískovi je vstup
se zvíøaty zakázán. Pokud zvíøe zneèistí
veøejné prostranství, je dritel psa povinen neprodlenì zabezpeèit odstranìní
zneèitìní. Sáèky k tomuto úèelu si lze
vyzvednout v informaèním centru mìstského úøadu na radnici. Poruení tìchto
ustanovení je stíháno jako pøestupek.
Ing. Josef Kroulík, Odbor správy
majetku a financování

kvìten 2006
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Prvòáèci vábili jaro

Dne 29. 3. 2006 byl pro áky 3. roèníku Z v Náchodì-Bìlovsi pøipraven celodenní projekt s pracovním názvem Bonbony pohádkové babièky aneb vechno
jde, jen zpravidla jinak.
Nic netuící áci usedli podle zvyklostí
v 7.45 do kolních lavic v oèekávání tradièní výuky. Celodenní akci zahájila neznámá staøenka, která zavítala do vyuèování a rozdala dìtem bonbóny. Dùvìøiví áci je od staøeny pøijali s podìkováním
a úsmìvem na tváøi a snad ani nepochybovali o jejích pøívìtivých slovech. Brzy
nás naléhavá zpráva mimoøádného hláení do kol varovala pøed nebezpeènými úèinky bonbónù na zdraví, a to pøedevím zrak a také pøipravila na neodvratnou skuteènost, e se do pár minut áci
stanou nevidomými
To u se v prostoru koly vytvoøila tøi
stanovitì nabízející rozmanité aktivity.

Poslední letoní zimní týden zakonèili
áci 1. roèníku naí koly zcela netradiènì  recitaèní soutìí. Této velké soutìi
pøedcházela tøídní kola. Z kadé první tøídy bylo vybráno 10 dìtí. Celý program si
áci navíc zpestøili veselými písnièkami.
Porota, sloená z uèitelek prvních tøíd,
mìla tìké rozhodování. Prvòáèci se snaili ze vech sil a výkony recitátorù byly
témìø vyrovnané. Rozhodnutí poroty ovlivnil také potlesk, kterým prvòáèci odmìòovali své kamarády. Nakonec porota vybrala pìt opravdu nejlepích ákù. Bìhem
soutìe vládla pohoda a dobrá nálada.
Vichni se tìí, e básnièky s jarní tématikou u koneènì jaro pøivábí.
Uèitelky 1. tøíd Z, Náchod,
Komenského ul.

Beseda o dopravì

Ve ètvrtek 23. bøezna probìhla v aule
náchodského gymnázia beseda o dopravì za úèasti ákù pátých tøíd Z Komenského a pana ing. Jaroslava Rohulána.
Tato beseda byla vyvrcholením projektu doprava, v jeho rámci jsme ji od øíjna shromaïovali údaje, které nám mìly
odpovìdìt na otázku, proè právì v Náchodì je tak katastrofální dopravní situace.
Nelo nám ani tak o obchvat, i kdy se
stal východiskem diskuze. Vìtí pozornost
jsme vìnovali skuteènosti, proè tak mnoho z nás pouívá stále více motorová vozidla. Co jsme zjistili? Tak napøíklad stoupá
poèet aut v rodinì. V naem pøípadì je
to 162 aut na 110 rodin, co je témìø
1,5 automobilu na rodinu. A jak je vyuíváme? Dìcka se ptala rodièù, odkud jsou
a proè do støedu Náchoda pøijeli autem.
Pøekvapilo nás, e z osmdesáti zpovídaných øidièù bylo padesát Náchoïákù, tedy
místních. Z nich navíc 31 uvádìlo, e do
mìsta pøijeli na nákup, na úøad, na potu, apod. Pøipoèítáme-li k tomu dalí zjitìnou skuteènost, e nákladní automobily tvoøí cca 20 % projídìjících aut, napadá mì, zda obecnì sdílená mylenka, e
v Náchodì za ve mohou kamiony, je
vùbec pravdivá.

Smyslem bylo zaít si jednoduché denní situace, ve kterých se nevidomí nacházejí a uvìdomit si jejich pocity.
Pro ilustraci uvádím pøíklady nìkterých
èinností navozujících slepotu (realizováno se átky na oèích): pøevlékání, pøíprava svaèiny, poznávání druhù mincí, telefonování, kresba, pøevod abecedy do Braillova písma (za pomoci lentilek, medu,
plochých suenek, ) atd.
Nechybìly ani ukázky ilustrací nevidomých a pro dìti zajímavé texty v Braillovì
písmu. Nedílnou souèástí byla práce
s informacemi, textem, diskuze, výuka
dramatem. Své uplatnìní naly rùzné
formy skupinové práce, rozvíjející spolupráci dìtí.
Natìstí ale ádné kouzlo není vemocné a vìèné a tajný vzkaz v lahvi pomohl dìtem navrátit zrak. Ten ákùm umonil nejen vytvoøit návrhy na skuteèné
pomùcky pro nevidomé, ale pøedevím
zamylení nad hodnotou zdraví èlovìka.
Hana Jirmanová, Z Náchod-Bìloves
Ani èastá cesta za nákupy do hypermarketu v naem malém testu moc neobstála. Porovnávali jsme stejné potraviny a jejich ceny tam a v obchodech
v centru mìsta. Ten samý nákup, který
stojí v hypermarketu 312 Kè, stojí v obyèejném obchodì 334 Kè. Jistì si sami pøi
souèasné cenì benzínu spoèítáte, kdy se
cesta za nákupy skuteènì vyplatí.
Pro mì vak bylo úplnì nejzajímavìjí, jak jednodue dìti odvodily vechny
výhody a nevýhody automobilové dopravy. e si pøi svém vztahu ke zvíøatùm
a pøírodì pøejí, aby øeení vyhovovalo pokud mono vem, tedy i ivotnímu prostøedí. Je jim (zatím) jasné, e spousta
záleitostí by se dala vyøídit i jinak, tøeba
pìky nebo na kole.
Nápadné také bylo, e eleznice jako
alternativa dopravy je dìtmi a jejich rodièi velmi málo vyuívána. (Vláèkùm kadý fandí, ale málo kdo jimi jezdí )
Moná, e ty samé dìti, které tak hezky vyvozovaly, budou za pár let pouívat
automobily víc ne jejich rodièe. A tøeba
budou i v záchvìvech patného svìdomí
poøádat besedy s nejmladí generací o vlivu automobilizmu na ivotní prostøedí. Ké
by z nich vyrostli lidé, kteøí si uvìdomují, e jen besedovat u nestaèí
Václav Nýè, Z Komenského

Z Babí

Dramatický krouek pøi Z Pavliovské Náchod se v sobotu 8. dubna 2006
zúèastnil regionálního kola pøehlídky dìtských divadelních, loutkáøských a recitaèních souborù Dìtská scéna v Divadle Jeslièky v Hradci Králové. Pøehlídka trvala
od pátku do nedìle. Ve 22 pøedstaveních
se pøedstavilo pøiblienì 220 dìtí, mladých hercù. est dìtí z naí koly pøedvedlo velice pìkné pøedstavení O slepièce kropenaté od Frantika Nepila.
Barbora Mitysková, Z Náchod Babí
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Vyla dalí náchodská kníka

V pùli dubna vyla kníka s titulem
Epizoda z 60. let a podtitulem Korespondence Václava Havla a Alee
Fetterse. Náchodská je ovem
jen tím, e ly (u témìø pøed
ètyøiceti lety, od r. 1966 do
r. 1969) Havlovy dopisy adresátovi do Náchoda. Kníka pøibliuje situaci pøed rokem 1968,
kdy docházelo k jistému, ale jen
relativnímu uvolòování. Vedle
dopisù jsou zde i dalí dokumenty z té doby a výbìr kvalitních
fotografií tehdejího Václava
Havla od Dagmar Hochové.
Zeptali jsme se adresáta
a spoluautora Alee Fetterse,
proè kníka, kterou inicioval,
vychází a nyní a ne tøeba hned
v roce 1990. Odpovídá slovy,

která napsal do závìru svého textu: Tehdy by to mohlo vypadat jako má snaha
pøihøát se na Havlovì popularitì. Teï v mých letech mne
u nikdo z kariérismu obvinit nemùe. Václav Havel u
také není prezidentem, take texty jeho nìkdejích dopisù mohou být vnímány opìt
z hlediska literárnì historického, tak, jak byly tehdy psány i zamýleny.
Kníka, v ní je i zásadní
text literárního historika Alee Hamana, vyla péèí vydavatele Petra Lachmana, má
120 stran. Vydalo ji nakladatelství ARSCI, Praha 2006 za
doporuèenou cenu 175 Kè.

Kdo byl kdo ve kvoreckého Zbabìlcích
(pokraèování z minulého èísla)
V textu o kapele jsou jetì uvedeni
Venca tern, trombonista, a to zas nevím, co byla pøezdívka, jestli tern nebo
Hvìzda (skuteèné jméno bylo Václav
Hvìzda), Jiøí Ptáèek, (...) øíkalo se mu
Ptákes (s. 175), a Ludìk Louis váb,
ale to nejsou u postavy literárnì zvìènìné, tedy významnìjí postavy ze Zbabìlcù. K tìm ovem patøí výtvarník Bohumír (Boua) paniel, románový Rosa
Pitrman (jméno píe nedùslednì -tr- i tter-), støedokolský profesor, zruèný
malíø ve skuteèném ivotì i v literatuøe.
(Hezká paní Jurková, která byla sestra
Rosti Pittermana, a mihne se ve Zbabìlcích (s. 85), je paní Jiøina Hnyková.) Tolik z vysvìtlení Josefa kvoreckého ve
stati z knihy Swing na malém mìstì.
Autorùv text ze Swingu mne inspiroval podívat se na dalí postavy z jeho
Zbabìlcù a deifrovat (s pomocí ubývajících pamìtníkù i autorovou) jména jejich protagonistù  skuteèných náchodských obèanù. Bohuel, pamì je oidná,
od zobrazených událostí uplynulo edesát let, od prvního vydání knihy u skoro
pùl století. Pamìtníci se pøi identifikaci
mnohdy neshodnou, øada postav je také
pouze literárních. Ani autor si u dnes
není jist, jak mi sám napsal, kdy si jméno
vymýlel, kdy obmìòoval, pøíp. kdy ponechal (výjimeènì) jméno skuteèné.
V úvodním odstavci jsem naznaèil zpùsob,
jím kvorecký ve své první titìné knize pojmenovává jednající postavy. Víme
samozøejmì, e nelze klást rovnítko mezi
skuteènou postavu a postavu literární.
Rozhodl jsem se soustøedit zde vechna
osobní jména ze Zbabìlcù (kromì nìko-

lika mimonáchodských, jako je napø.
uití jména Lubomíra Dorùky).
Nejprve se podíváme na jména dalích
hudebníkù kolem Dannyho: Jindra Kotyk, který hraje  brnká na basu, byl
Jindøich Kapar z Bìlovse, jeho fotr mìl
obchod s textilem a vliv na radnici
a u Nìmcù (s. 13), bubeník Brynych byl
Vladimír Ulrich, rovnì spoluák z gymnázia. Z vrstevníkù mimo kapelu má
v knize významné místo Pøema Skoèdopole, jeho pøedobrazem byl Pøemek (Pøemysl) Nejezchleba. (Zemøel podle sdìlení
J pøed lety v Austrálii na encefalitidu po
dobrodrustvích v Cizinecké legii a Tichomoøí.) Jménem je pøipomenut Robert, Pøemùv bratranec, který pak ujel za hranice (s. 291), i otec pan Skoèdopole. Pan
Nejezchleba, ruský legionáø, mìl trafiku
na rohu námìstí v budovì (tehdy) mìstské spoøitelny a také sklad tabáku. Øádku vedlejích postav, vyskytujících se kolem
Pøemy, mi rovnì pomohl identifikovat
autor: Vahaø (byl vyuèený vahaø, pøíjmením Tichý), Perlík (ten byl pøed mìsícem zavøený od gestapa (s. 23)), Benda
 ty kuci zaènou s nìjakou blbostí (...)
nìco províst chtìj (s. 32)  (Benda byl
Josef Vávra od Teichmanù), Jerry (to byla
skuteèná pøezdívka, pøíjmení Vachouek,
u tehdy komunista), Procházka a Vaek
Vostálù (Václav Vlèek, zelináø, s. 67), Koèandrle (viz níe), Veèera (s. 69, v reálu
Veèerek, byl horolezec) a Ponykl (jméno
skuteèné, spoluák J v obecné koly,
s. 104). Hrob, zrzavý kluk, kterého jsem
znal jetì z obecné koly (s. 104), je Václav Èejp, který 9. kvìtna 1945 padl
u bìloveské celnice. To vysvìtluje uití
onoho jména.
(AF)

Kvìtnová výroèí

Dne 14. kvìtna 1316 se narodil Elice
Pøemyslovnì, dceøi krále Václava II. a manelce Jana Lucemburského, syn pokøtìný
jménem Václav. Pozdìji pøijal jméno Karel,
jako èeský král byl toho jména první, ovem
jako císaø øímský to byl Karel IV. Byl jednou z nejvýznamnìjích osobností èeských
dìjin. Dne 26. 5. 1471 byl po smrti Jiøího
z Podìbrad zvolen èeským králem Vladislav II. Jagellonský. Pøed pìti sty lety,
20. 5. 1506 zemøel Krytof Kolumbus.
Dne 14. 5. 1861 zøídili zde nìkteøí zpìvumilovní páni spolek zpìvácký. Tého
dne zvolili øeditele kùru Karla Kejklíèka
jednohlasnì za øeditele tého spolku. Od
toho dne uèil kadý týden dvakráte a pozdìji kadý den asi dvacet pánù teoreticky
a prakticky zpìvu, kteøí znaèný pokrok
uèinili. Tak je zapsáno v pamìtní knize
o vzniku nejstarího náchodského spolku,
dneního Hronu, který slaví u 145 let nepøetrité èinnosti. Osmdesát let trvání slaví
Komorní hudba, zajiující po celou tu dobu
pro zájemce z Náchoda i irokého okolí kvalitní abonentní koncerty. Prvním byl koncert Praského klavírního tria 8. 5. 1926.
V letoním roce mozartovském mùeme
pøipomenout, e 1. 5. 1786 mìla premiéru
jeho opera Figarova svatba.
Dne 20. 5. 1866 vyhlásilo Prusko válku
Rakousku, její hlavní bitvy probìhly ovem
a koncem èervna a poèátkem èervence.
O deset dní pozdìji, 30. 5. 1866 mìla premiéru Smetanova Prodaná nevìsta.
V Hronovì se 26. 5. toho roku narodila
matka bratøí Èapkù Boena, rozená Novotná. Tý den o deset let pozdìji zemøel nejvýznamnìjí èeský historik Fr. Palacký.
Dne 26. 5. 1946 byly u nás první pováleèné parlamentní volby a na dlouhá desetiletí také poslední volby, protoe volit znamená vybírat z více moností, take ty
s tzv. jednotnou kandidátkou praktikované komunistickým reimem volbami nebyly, i kdy si tak øíkaly. Volièi v kvìtnu 1946
rozdali karty ponìkud neastnì, mnozí
uvìøili líbivým slibùm. 1. 5. 1951 nás zaèala svým èeským vysíláním Svobodná Evropa informovat o dìní ve svìtì i u nás.
Pøed sto lety 28. 5. se narodil herec Milo Nedbal, 75. narozeniny oslaví 3. 5. Jiøina Bohdalová, Iva Janurová 19. 5. pìtaedesátku, pøed deseti lety 21. 5. zemøela
Ljuba Herrmannová. Dne 28. 5. uplyne u
30 let od smrti významného regionálního
novináøe Frantika Karla Zachovala, vydavatele Náchodských listù. Pøed 55 lety,
29. 5. 1951 zemøel hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster. V létì 1945 pobýval v Bìlovsi a zúèastnil se koncertu, který
Hron pøipravil z jeho skladeb na jeho poèest. Byl také jmenován èestným èlenem
Hronu.
(AF)
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Èást 5  Táta Bure a prùmyslník  mecená Doctor
V poslední tøetinì 19. století byl hlavním iniciátorem
národního, kulturního a spoleèenského ivota v Náchodì
a souèasnì jednou z nejvýznamnìjích osobností náchodského Sokola a turistiky Alois Bure (18311903).
V civilním povolání pùsobil velkou èást svého ivota ve
funkci pokladníka Obèanské zálony v Náchodì. Zaslouil se o její zaloení a následný rozkvìt tak, e jetì dlouho
po jeho smrti se mluvilo o zálonì Bureovì.
Jeho nejvìtí láskou bylo
vak Sokolstvo. Byl jedním ze zakladatelù náchodského Sokola, v letech 18721903 jeho
starostou a v období
18851903 také starostou Sokolské upy Podkrkonoské. Organizoval proslulé sokolské výlety, byl veobecnì uznáván a oblíben a pro svoji pøátelskou a veselou povahu
býval èasto nazýván táta Bure. Pùsobil dlouhodobì
také v obecní a okresní samosprávì a dne 20. dubna
1892 pøi pøíleitosti jeho pìtadvacetiletého aktivního èlenství v mìstské radì byl obecním zastupitelstvem jednohlasnì jmenován èestným mìanem mìsta Náchoda. Jen
o mìsíc pozdìji ho místní sokolská jednota jmenovala za
zásluhy, které si získal za dobu dvacetiletého pùsobení
ve funkci starosty jednoty, èestným èlenem.
Náchod pak zail slavnost vskutku nevídanou. Zachoval se její popis, take nechám mluvit soudobý pramen.
Toho dne k veèeru pøitáhl ve Starém Mìstì seøazený
lampionový prùvod asi jednoho
sta Sokolíkù místních i vùkolních,
pak dobrovolných hasièù s pochodnìmi a mnoho èlenù místních spolkù s hudbou mìstskou
pøed dùm v Praské (pozdìji Raínovì) ulici, kde jubilant bydlel.
Po zastaveníèku se lo do mìstské dvorany U zlatého beránka,
kde se sela velmi èetná (více ne
300 lidí) a vybraná spoleènost,
jaké tam jetì nikdy v takovém
mnoství nebylo. Tam vechny
pøekvapilo elektrické osvìtlení
dvìma obloukovými lampami, co
vykouzlil bratr Otto Müller. Na
jeviti byla v kvìtinovém háji velká podobizna oslavencova v ivotní velikosti od øeditele Roberta
Kolovrátka. Bratr V. Lokvenc, jako
námìstek, odevzdal starostovi
diplom  skvìlou kresbu øeditele Jana Dobee, a bratr MUDr. R.
Fabián z Police nad Metují
skvostné album od cvièitelského
sboru. Potom vyrozumìn purkmistrem Janem Tichým o svém zvolení èestným mìanem mìsta Náchoda a odevzdán mu diplom, opìt práce
Jana Dobee. Pøeèten velký poèet telegramù a poté ne-

sen èestný obèan bratry kolem sálu. Asi se dosti pronesli, nebo váil tehdá dobrých 120 kilo. Následovala dìkovací øeè oslavencova, dalí proslovy a podìkování. Na
závìr se vichni zúèastnìní podepsali do pamìtní listiny
uloené ve skvostných deskách a autor popisu slavnosti
upozoròuje, e to byl
výkvìt tehdejího mìsta a okolí. Kdoví, kde
vechny ty skvostné
památky skonèily?
Posledním, komu se
v 19. století dostalo cti
být jmenován náchodským èestným obèanem, byl Heøman (nebo
také Herman) S. Doctor. Jeho firma byla
zaloena ji koncem
první poloviny století,
v osmdesátých letech
pøela na tovární výrobu a roku 1882 byla vybudována tkalcovna jako jeden z prvních náchodských prùmyslových závodù.
O návrhu mìstské rady jednalo obecní zastupitelstvo
23. èervence 1895 takto: Pan purkmistr líèí vynikající
zásluhy, jich sobì pan Heøman S. Doctor, jednak co
dlouholetý èlen zastupitelstva obecního horlivým spolupùsobením o dobro obecné vùbec, zvlátì ale jakoto
velkoprùmyslník a co jeden z nejpøednìjích zakladatelù textilního prùmyslu ve mìstì a vùkolí zdejím získal
a tím i o blaho, zdar a rozkvìt mìsta naeho se zaslouil, a koneènì neménì také co dobrodinec chudých a co
pøítel kolství a nemajetné mládee kolní známou tìdrostí, najmì ale zaloením více skvìle nadaných dobroèinných nadací získal, kterýmito zásluhami hoøejí návrh odùvodnìn jest. Pan purkmistr
doporuèuje tudí návrh slavné
mìstské rady ku jednosvornému
pøijetí. Pan JUDr. Dvoøák podporuje návrh co nejvøeleji, ádá
vak, aby ze stejných pøíèin souèasnì propùjèeno bylo èestné
mìanství továrníku p. Izáku
Mautnerovi a radnímu p. Josefu
Bartoòovi, jeho zásluhy jakoto
pøedsedy øiditelstva mìstské spoøitelny ani oceniti nelze. Dva poslednì vznesené návrhy neuspìly tehdy kvùli procedurálním nedostatkùm. Izák Mautner ji na
èestnou funkci nikdy navren
nebyl, Josef Bartoò se jí doèkal
a v novém století. Heøman S.
Doctor byl vak èestným mìanem náchodským jmenován témìø
jednohlasnì a zavítav po stalém
se usnesení do schùze a o svém
jmenování zpraven, vzdává za takovéto vyznamenání vøelé díky
a slibuje, e i pøítì ku dobru obecnému vemonì pùsobiti chce.
Mgr. Lydia Batecká
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Evangelická akademie Náchod oslavila
15. výroèí svého zaloení
Spolu s pøiblinì 400 dìtmi z Náchoda
a okolí se tak stalo ve ètvrtek 30. bøezna
2006 na slavnostním GALADOPOLEDNE.
Pozvány byly vechny dìti a také asi 15
zaøízení, kam chodí studenti Evangelické
akademie (EA) na praxi, a pro které poøádají rùzné akce. Tìm vem byla nabídnuta monost vystupovat v mìstském divadle. Toho vyuily dìti z M Alova a pøedvedly nádherné pásmo i s hrou na zobcovou flétnu. Také dìtem z M v Bìlovsi
a dìvèatùm ze Z v Bìlovsi se vystoupení
moc podaøilo. O dalí program se postarala taneèní skupina ICE, TEN SING, Py-

Ten Sing s Petrem Kotvaldem

ná princezna, Shrekova Fiona a bubeník.
Asi nejvìtí ohlas mìl kouzelník Tommy.
Umí vyèarovat témìø ve, jen ne to nejcennìjí, to záleí pouze na nás. To ví
ovem kadé malé dítì a také o tom zazpíval celý sál spoleènou písnièku
V pátek 31. bøezna uspoøádala v sále
mìstského divadla Spoleènost pro podporu EA ve spolupráci s agenturou ART
STORM management slavnostní benefièní GALAVEÈER. Zde bez nároku na honoráø vystoupili napøíklad Radovan Lukavský, Petr Kotvald, Julián Záhorovský,
Veronika Zaòková, Petr Vojnar, Tomá
Savka, skupiny OBOROH, ICE, OBÈAS
BAND, TEN SING, PENTIFULL BREAKERS, RIVERSIDE SCHOOL a kouzelník TOMMY. Vichni tak spolu s obecenstvem podpoøili Evangelickou akademii
v úsilí o záchranu budovy Bartoòova sirotèince.
EA by tak získala po sedmi stìhování
svou budovu! A navíc by na místì, kde
pøed sto lety ili sirotci, studovali budoucí vychovatelé a peèovatelé. Chcete pomoci zachránit Bartoòùv sirotèinec pro
dalí generace i Vy?
Informace o sdruení SPEA najdete
na www.cbox.cz/akademie,
tel. 491 426 044.

Mezinárodní KVÌTINOVÝ DEN
 støeda 10. kvìten
Ji po desáté je vyhlaován tento významný den boje proti rakovinì  a my
s velkou nadìjí v srdci se na Vás, své
spoluobèany, jako v minulých letech obracíme s prosbou o pomoc. Opìt budete
v tento den potkávat dvojice studentù,
skautù i jiných dobrovolníkù, kteøí Vám
budou nabízet lutý kvìt mìsíèku lékaøského za symbolickou cenu 20 Kè.
Tento den se stal nadìjí a vírou pro
mnohé onkologické pacienty, kterým právì
Vae pøízeò pomohla nebo i zachránila
ivot. Tato nemoc, kterou se stále nedaøí
pokoøit, stojí mnoho lidských sil vech
vrstev obyvatelstva a je nesmírnì dùleité, aby se boj s ní stal záleitostí nás vech.
A ze veho nejvíce jsou zapotøebí finanèní prostøedky  na prevenci, léèbu, péèi
o léèené a odléèené pacienty, výzkum
a studium. Dnes je ji mnoho nádorových
onemocnìní, která umí nai lékaøi vyléèit, ale jsou i taková, která stále odolávají a vyadují stále vìtí úsilí, a tím i nemalé finanèní výlohy.
Jednou z nejdùleitìjích ochran je prevence a ta je záleitostí kadého z nás

 pøi malém zjitìní je vdy velká (témìø
stoprocentní) nadìje na vyléèení. A prevence a laická pomoc kadému, to je práce nás dobrovolných pracovníkù, na kterou i z Kvìtinového dne jsou nìjaké finanèní prostøedky pøidìleny. V souèasné
dobì se mimo jiné hlavnì zabýváme praktickou výukou samovyetøování prsù en.
Nádory prsù jsou velmi rozíøené. Musíme pøiznat, e úspìchy jsme ji zaznamenali a za vydatné pomoci i Avonu vìøíme, e se nám podaøí tuto nemoc vèas
odhalit. Právì tuto práci budeme roziøovat v náchodském i trutnovském okrese
a vìøíme, e u Vás najdeme pochopení,
kdy Vám tuto prevenci nabídneme.
A tak a uvidíte ve støedu 10. kvìtna
na klopách luté kvítky a a nae okolí
jimi rozkvete, vzpomeòte, na co ve získané prostøedky jsou a jestli se i Vy rádi
nepøidáte a do zapeèetìné kasièky nìjaký obnos také nepøidáte. Za to pøijmìte
nae upøímné podìkování.
Liga proti rakovinì Náchod
Masarykovo nám. 1, PO BOX 15
547 01 Náchod, tel. 491 405 266

Studentka EA pøi rozhovoru
s R. Lukavským a T. Savkou

Hudební skupina Obèas Band

Obèanská poradna
a ekoporadenství
Ji dva roky funguje v Náchodì, Hálkovì ulici, obèanská poradna. Jde o poradnu urèenou iroké veøejnosti.
Nejvíce dotazù se týká majetkoprávních
vztahù  jde zejména o dìdictví, spoluvlastnictví, darování apod. Dalí oblastí,
ke které se váe hodnì dotazù od klientù, je oblast pracovnìprávní, oblast bydlení, exekuce, ochrana spotøebitele  reklamace, odstoupení od smlouvy. Nae
sluby jsme nedávno rozíøili o poradenství týkající se Evropské unie. Nyní poskytujeme dalí novou sluby v oblasti
ekoporadenství. Pokud vás tedy zajímají
otázky tøídìní odpadù, pouívání ekologicky etrných výrobkù, význam znaèek
na výrobcích, obrate se na nai poradnu
a my vám rádi vyhledáme vámi poadované informace. Protoe se domníváme,
e jde o velmi dùleité a zásadní otázky
budoucího vývoje naeho ivotního prostøedí a bezprostøedního okolí, rádi bychom uspoøádali v dubnu besedu na téma
Jak se chovat ekologicky.
Na Vai návtìvu se tìí Obèanská poradna Náchod, tel. 491 421 723
e-mail: opnachod@ops.cz
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Víte, co jsou

MAMMA HELP CENTRA?
V Hradci Králové je v provozu od loòského kvìtna Mamma Help Centrum
 sdruení pacientek s nádorovým onemocnìním prsu Je souèástí celé sítì tìchto center v ÈR s odbornou garancí pøísluných pracovi.
Cílem sdruení je zlepení kvality ivota onkologicky nemocných en a vìtí
informovanost o monostech prevence
a léèby nádorového onemocnìní prsu.
Do centra v Hradci Králové si mohou
pøijít eny, ale i rodinní pøísluníci pro
informace k této problematice, nebo jen
nezávaznì popovídat. Pøítomné pracovnice
 laické terapeutky poskytnou psychickou
podporu a radu v sociální oblasti. Jsou to
bývalé pacientky, které procházejí pravidelnými koleními.
V pøíjemném prostøedí je vítán kadý,
kdo se chce zúèastnit akcí v Mamma Help
Centru. Jsou zde k dispozici také nìkteré kniní tituly i rùzné letáky. Pro èlenky Mamma Help sdruení vychází mìsíèník stejného názvu, který informuje o dìní ve vech centrech a podává aktuální
informace ze zdravotnictví.
Mamma Help Centrum chce vstoupit
do povìdomí obèanù Královéhradeckého
kraje jako organizace, která pøispívá ke
zlepení informovanosti a kde lze najít
pomoc.
Zájemci nás mohou kontaktovat na
telefonu 495 221 947, e-mailu: hradec@mammahelp.cz nebo osobnì ve Wonkovì ulici è. 432 v Hradci Králové.

Pozvánka
na závody agility
Obèanské sdruení Agility Sultánci zve
irokou veøejnost na 3. roèník závodù
Sultán cup 2006. Závody se uskuteèní
27. a 28. kvìtna 2006 v Autocampingu
Rozko u Èeské Skalice. Zaèátek
v 8 hodin, pøedpokládáný konec v 17
hodin. Vstup zdarma, obèerstvení zajitìno. Zúèastní se více ne 100 pejskù nejrùznìjích plemen i køíenci z celé Èeské republiky a z Polska.
Více informací na www.sultanci.cz
Irena Kochová

Plánování
sociálních slueb a zdravotní péèe
Na Mìstském úøadu v Náchodì, ve
støedu 5. dubna t. r. jednala pracovní skupina pro plánování sociálních slueb Zdravotnì postiení, senioøi, obtínì zamìstnatelní. Na programu jednání bylo zdravotnictví s pøesahem do sociálních slueb
a z toho vyplývající vzájemná spolupráce. Jednání se zúèastnil kromì poskytovatelù sociálních slueb také øeditel Oblastní nemocnice v Náchodì ing. Josef imurda. V aktuálním bloku informací øeditel
nemocnice uvedl, e byla zmodernizovaná informaèní sí a v pracovní dny telefonní informaèní sluba pro obèany od
7.00 do 15.30 hod. na tel.: 491 601 601.
Zároveò pøítomné seznámil s rozvojem
náchodské nemocnice a slouèením zdravotnických zaøízení v okrese Náchod.
V závìru jednání jsme se shodli na potøebì zlepení vzájemné informovanosti mezi ON Náchod a poskytovateli sociálních slueb pøedevím pøi propoutìní pacientù do domácího oetøení a zvlátì tam, kde pacient nemá ádné pøíbuzné.
Druhým bodem programu bylo zmapování skuteèných potøeb seniorù, zdravotnì postiených a obtínì zamìstnatelných
z pohledu poskytovatelù. Aktuálním tématem je pøíprava na nový zákon o soci-

álních slubách, který mùe do jisté míry
souèasný stav ovlivnit. Pracovní skupina
uvítala informaci o otevøení chránìné dílny Amulet v Náchodì-Bìlovsi s poètem pøes
100 zamìstnancù. Také OS Cesta  denní stacionáø pro dìti s kombinova-ným
zdravotním postiením roziøuje sluby
o tzv. odlehèovací pomoc pro ty, kteøí se
nepøetritì starají o tìce zdravotnì postiené v domácím prostøedí.
Rovnì se pøipravuje adresáø poskytovatelù sociálních slueb pro území okresu Náchod.
Následující den se konalo jednání pracovní skupiny pro plánování sociálních
slueb Rodina, dìti a mláde. Hlavním
cílem bylo zmapovat potøeby v uvedené
oblasti z pohledu poskytovatelù a stanovit priority vèetnì aktualizace stávajících
cílù. Z jednání vyplynula potøeba sociálních a startovacích bytù a hledání vhodnìjích prostorových podmínek pro nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde
Archa.
Bc. Pavel Schuma,
vedoucí odboru sociálních slueb
Kvìtoslav Kábrt,
koordinátor KPSS

*

*

*

Zajímavý projekt pro nezamìstnané
se zdravotním postiením
Snad kadý èlovìk se snaí hledat smysl
ivota a sní, e nìco velkého dokáe.
Nìkdo svého snu dosáhne plnì, jiný ne.
Vichni vak nemají monost svùj ivot
ovlivnit vlastními silami, i kdyby chtìli
sebevíc a to bývá i pøípad zdravotnì postiených.
Vdy bude jejich ivot provázen rùznými omezeními, nemají pokadé monost
zabývat se èinností, která by je zcela uspokojovala, a ve vìtinì pøípadù mají velké
problémy najít zamìstnání, které by je alespoò èásteènì zaèlenilo do spoleènosti.
Do naeho Výtvarného centra Snìenka pøijídìjí zejména postiené dìti na
vícedenní pobyty s výtvarným zamìøením.
Prostøednictvím výtvarné èinnosti a následné prezentace jejich tvorby (kalendáøe, výstavy, pohlednice aj.), pomáháme
tìmto dìtem zapojit se do svìta zdravých
a nalézt pozitivní vztah k ivotu. Vzhledem k naí dlouholeté zkuenosti s prací
s postienými dìtmi a mládeí jsme se stali
jedním z partnerù projektu Rozvoje dovednosti nezamìstnaných zdravotnì postiených obèanù pro uplatnìní na trhu
práce.

Hlavním cílem projektu je nalézt a ovìøit
postupy, které umoní zamìstnání ZP
osob. Chce zlepit jejich monost uplatnìní na trhu práce, chce je motivovat
k celoivotnímu vzdìlávání.
V rámci projektu budou vytvoøeny vzdìlávací programy (poèítaèové kurzy aj.),
vzniknou místní pøístupové body k internetu, které postieným umoní pøístup
k informacím a ke vzdìlání. Poèítaèové
kurzy budou probíhat v mìstech Pardubice, Liberec a Smrovka (Jizerské hory)
od poèátku r. 2007. Projekt je financován Evropskou unií a MPSV, nositelem
projektu je firma S-COMP. Vekeré vzdìlávání budou mít ZP zdarma.
Tímto èlánkem chceme informovat
a získat konkrétní pøedstavu, jak velký
je o nabízené monosti zájem.
Dalí informace o projektu mùete získat na:
www.scomp.cz, tel.: 226 205 460
www.smrzovka.cz/snezenka,
e-mail: snezenka.vytvarne@centrum.cz
Jaroslava Bachtíková, Evropské výtvarné centrum pro postiené dìti  Snìenka
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Den s PRIMÁTOREM sobota 20. kvìtna 2006
Den s Primátorem (tradièní Den otevøených
dveøí Pivovaru Náchod, a. s.) probìhne letos
v areálu pivovaru v sobotu 20. kvìtna od 10
hodin. Návtìvníci mohou opìt oèekávat rozmanitý kulturní a doprovodný program, jeho hlavní hvìzdou bude od 13.00 hod. duo Tìkej Pokondr. Následovat budou vystoupení hudební skupiny Hey Day (funky  rock) (14.00 hod.), skupiny scénického historického ermu
Hargor z Mnichova Hraditì (15.00 hod.), dále se pøedstaví pøedloni velmi úspìná bubenická show hudebníkù JUMPING DRUMS
(15.35 hod.), zahraje dechová hudba Opoèenka (16.30 hod.) èi
skupina Kabát Revival (17.20 hod.) a program zakonèí jako ji
tradiènì styl country a to skupinou Pevná vùle (18.20 hod.).
Dopolední program zpestøí dalí hudební skupiny  od 10 hod.
to bude hradecká dívèí skupina K 2 a skupina ABBA Revival
a to od 12 do 13 hod., mezi nimi od 11 hod. vystoupí textaø,
kytarista a písnièkáø Pavel Dobe. Pro pøíchozí vech vìkových
kategorií jsou pøipraveny soutìe, mohou absolvovat exkurze

Klub SUN Náchod
zve vechny malé i velké
návtìvníky iroké veøejnosti z Náchoda a okolí na

Hopsáèkùv Den dìtí,
který se koná

28. 5. 2006 od 15 hodin
na høiti za základní kolou T. G. Masaryka v Náchodì.
Pøijïte se pobavit, zasoutìit si a strávit tak pøíjemné nedìlní odpoledne se
svými dìtmi.
Program je pøizpùsoben pøedkolním
dìtem. Vstup pro soutìící 20 Kè, doprovod zdarma.
Tìit se mùete na drobné odmìny, doprovodný kulturní program a mnoho
dalího.
Zajitìno je malé obèerstvení.
Tìíme se na Vás.

do výrobního zázemí pivovaru (od 11.00 hod. do 16.00 hod.)
nebo si pøípadnì odnést nìkterou cenu z tradiènì velké a pestré
pivovarské tomboly. Úèastníci si samozøejmì pochutnají na pivu
vèetnì kvasnicového a vícestupòových speciálù (v prodeji samozøejmì bude i loòská novinka  13% polotmavý Primátor)
a toèených limonádách Primátor, grilovaných kuøatech, uzeninách a dalím obèerstvení. I tento rok je moné vyuít k dopravì
zvlátního vlaku  Expresu Primátor  na trasách JaromìøNáchod a HronovNáchod. Ukonèení akce se pøedpokládá okolo 19.30
hod. Dalí podrobnosti vèetnì jízdního øádu pivovarského expresu se dozvíte na plakátovacích plochách èi ve vysílání Rádia
Metuje, které je i tento rok hlavním mediálním partnerem.
Pøijïte se proto v roce, v kterém (30. èervna) uplyne 135 let
od rozhodnutí zastupitelstva mìsta Náchoda o zøízení vlastního
obecního pivovaru, podívat do svého mìstského pivovaru. Akce
se koná za kadého poèasí a vstup je jako vdy zdarma  srdeènì
Vás k návtìvì pivovaru zvou vichni jeho zamìstnanci.
(FM)

Obecní úøad Zábrodí a pøátelé cestování poøádají
V. roèník cestopisných pøednáek a setkání cestovatelù

C e s t o m á n i e 0 6
Sobota 6. kvìtna 2006 od 16.00 hodin
Horní Rybníky (budova obecního úøadu)

Program:
16.00
17.00
17.10
18.00
18.20
18.40
18.50
19.30
od 21.30

Z Ujgurska do Tibetu (Petr Ludvík a Bára umberová)
Paragliding na Policku (Libor Jenka)
Ladakh s rodinou (Martin Mykiska, videofilm)
Adopce na dálku  prezentace projektu a informace
o naich dìtech
Letem svìtem (Petr Jansa)
Mont Blanc, Chamonix (Petr upich)
Takové obrázky... (Jan Veselý)
Antarktida (Martin Mykiska, diashow)
koncert skupiny Masterpiece (britpop, Broumov)

Výtìek z akce bude pouit na charitní projekt Adopce na dálku Diecézní charity
Hradec Králové.
Doprovodný program: Souèástí akce bude výstava fotografií Adopce na dálku,
èajovna Èajového klubu Èeská Skalice a prodej knih hlavního hosta, cestovatele
Martina Mykisky.

Klub SUN Náchod, Dìtský klub Hopsáèek pøipravuje pøímìstské tábory
1. Sportovní tábor
10.14. 7. 2006
Tábor pro dìti ve vìku 812 let
2. Zvíøátkový tábor
17.21. 7. 2006
Tábor pro dìti ve vìku 47 let
3. ZOO tábor 
14.18. 8. 2006
Tábor pro dìti ve vìku 47 let
Na tábory se stejnì jako v loòském roce tìí Lenka a Petra. Cena vèetnì stravování 550 Kè. Podmínky pro pøímìstké tábory
Klubu SUN:  pøedání dìtí na tábor instruktorkám, kadé ráno mezi 6:308:00 hod. v Hopsáèku
 podmínka u tábora è. 2 a 3  dítì musí navtìvovat mateøskou kolu minimálnì tøi mìsíce
 pøedání dìtí rodièùm  kadý den od 1516.00 hod. v Hopsáèku nebo dle dohody.
 zajitìny  dopol. svaèina, obìd, odpol. svaèina, pitný reim po celou dobu pobytu
 pøipravujeme bohatý program v klubu i venku, na dìti èeká celodenní výlet do okolí
 tábor è. 1  zamìøen na sportovní èinnost  tábor è. 2 a 3  ivot zvíøátek a jejich poznávání
 s sebou: lehké obleèení do klubu (trièko, kraasy, cvièky, sportovní obleèení na ven dle poèasí, plátìnka)
 poèet dìtí na jednom táboøe: min. 10, max. 20 dìtí  cena 550 Kè za týden
Pøedbìné pøihláky a podrobnìjí informace v Klubu SUN nebo na tel. 608 970 406 Simona Hlavatá. Zálohy se budou vybírat
do 23. 6. 2006, pøi zruení úèasti na táboru 14 dní pøedem se vrací 50 % zaplacené zálohy, jinak èástka propadá.
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Nechte se dovézt

do atraktivních míst Kladského pomezí
kadý víkend od 13. 5. do 1. 10. 2006

Ji tøetím rokem je nezisková organizace Branka, o. p. s., v Náchodì realizátorem projektu Cyklobusy Kladským pomezím. Linka cyklobusu je zajitìna autobusem spoleènosti CDS Náchod se
speciálním pøívìsem pro pøepravu 40 kol
na trase H. KrálovéAdrpach a Náchod
Karlów od 13. kvìtna do 1. øíjna 2006.
Doporuèujeme vyuít pøímé spojení
ráno do Adrpachu a odjezd zpìt kolem
páté hodiny, nebo z Náchoda odjet do pro
nás jetì stále neprozkoumaných míst
Národního parku Stolové hory na území
Polska a pak si jen vychutnat krásný dlouhý sjezd do údolí Metuje. Podrobné informace o jízdním øádu je moné získat na
adrese www.kladskepomezi.cz nebo
www.cdsnachod.cz.
Cyklobus je rovnì moné vyuít jako
dopravní prostøedek do míst, odkud se dají
podniknout okruní výlety. Nasednout
i vysednout je moné na jakékoliv zastávce na trase napø. v Jaromìøi, È. Skalici,
Hronovì, Polici n. M. nebo Teplicích
n. M. Variant vyuití se nabízí nespoèet.
Pro lepí orientaci a inspiraci byly vydány titìné propagaèní materiály pro kadé mìsto na trase s tipy na výlety pro
pìí i cyklisty, kontakty na významné památky, monosti obèerstvení a stravování, které jsou k dispozici zdarma v informaèních centrech Kladského pomezí nebo
pøímo u øidièe cyklobusu.
Celý projekt vèetnì propagaèní kampanì je realizován za podpory Krajského
úøadu Královéhradeckého kraje, spoleènosti CDS Náchod, Pivovaru Náchod, a. s.,
a také mìst a obcí vyskytujících se na trase. Mìsto Náchod odsouhlasilo pøíspìvek
na ztrátu z provozu ve výi 10 tis. Kè.

95 let chovatelství v Náchodì
V letoním roce uplyne ji 95 let od doby, kdy v naem mìstì
vznikl Spolek pro chov a ochranu uiteèných zvíøat a ptákù,
jeho zakladatelem a prvním pøedsedou byl øídící uèitel dívèí
koly na Karlovì námìstí Stanislav Øehák Kamenický.
Zpoèátku se schùze novì zaloeného spolku odbývaly
v privátì. Pozdìji, kdy èlenù pøibývalo, scházeli se v hospodì
Na Kutlofì. Té byly poøádány nedìlní trhy na Karlovì námìstí. Spolek se slibnì rozvíjel ke spokojenosti tehdejích èlenù,
ale radost netrvala dlouho. Pøila 1. sv. válka, která na èas
zastavila rozvoj spolku. Teprve po válce èlenové, kteøí se vrátili, pokraèovali v dalí práci. Historie doby zrodu spolku byla
zaznamenána dle vyprávìní ji neijících èlenù Frantika Suka,
tìpána Pajzlera, Jindøicha Pinkavy a dalích.
V dobì okupace po vypuknutí 2. sv. války opìt ze veho
selo. Aèkoliv se ve válce chov domácího zvíøectva, pøedevím
neèistokrevných druhù, nìkolikanásobnì zvýil, spolku okupanti nepøáli. Ale hrstka èlenù udrovala existenci spolku pro
doby lepí.

Od roku 1968 je dùslednì realizována zásada poøádat výstavy drobného zvíøectva kadoroènì, od kvìtna 1992 ve výstavním areálu U Cihelny v Náchodì.
Pøi pøípravì výstav, úpravì i údrbì chovatelského areálu
odpracují èlenové mnoho hodin bez nároku na odmìnu.
V souèasné dobì zùstává v náchodské organizaci è. 1 celkem
30 èlenù, dùleitou a pro dalí rozvoj chovatelství významnou
novinkou je i devìt mladých chovatelù ve vìku 1016 let. Jsou
to vìtinou chovatelé psù.
Veterinární situací a výskytem ptaèí chøipky na území ÈR
bude ovlivnìna i letoní okresní výstava drobného zvíøectva
 pøipravuje se okresní soutì chovatelù králíkù, expozice morèat a dalích drobných hlodavcù, budou vystaveny i ovce a kozy.
Diváci se mohou tìit samozøejmì také na tradièní Náchodské
psí korzo. Tak tedy nezapomeòte  13. a 14. kvìtna
v chovatelském areálu U Cihelny ve Starém Mìstì. Pøijïte posoudit práci náchodských chovatelù a svou pøítomností podpoøit
jejich èinnost. Informace a pøihláky na pøehlídku Náchodské
psí korzo vám poskytne ing. Zoja Richterová, Hostovského 160,
Hronov, tel: 723 036 407, e-mail: zoja.richterova@tiscali.cz
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Stavební úpravy Jiráskova koupalitì
V letoním roce bude provedena na základì rozhodnutí zastupitelstva mìsta I. etapa stavebních úprav Jiráskova koupalitì.
K tomuto kroku zastupitelstvo pøistoupilo pøedevím z dùvodu
neustále se zvyujících poadavkù na provozování koupalitì.
To v souèasné dobì ji jen velmi obtínì splòuje zpøísnìné pøedpisy, má stavební nedostatky a dochází zde také k nárùstu únikù
vody, co s sebou nese rùst provozních nákladù.
Chystané stavební úpravy spoèívají v naplnìní podmínek vyhláky è. 135/2004 Sb. (upravuje kontrolu jakosti pitné vody
a vody koupali). Do provozu bude uvedena nová úpravna vody
vèetnì pøísluné nové technologie, rozvody bazénové vody, nová
kanalizace, budou vloeny nové bazénové vany a do pùvodních
pokozených bazénových van bude vloen kvalitní, armovaný
a odolný modifikovaný beton s probarvenou stìrkou. U bazénových van budou provedeny nové zpevnìné plochy.
Zmìny oproti stávajícímu stavu:
 v dìtském brouzdaliti bude umístìn vodní høíbek,
 v èásti stìn hlavního bazénu budou umístìny masání trysky.
Na generálního dodavatele stavebních úprav bylo vypsáno
dle zák. è. 40/2005 Sb. výbìrové øízení, jeho rozhodujícím
kritériem byla cena. Vítìzem se stala firma Prùmstav Náchod,
s. r. o. s nejnií nabídkou.

Celkový pøedpokládaný náklad na realizaci stavebních úprav
Jiráskova koupalitì je 22 822 327 Kè vèetnì DPH. Na stavbu
mìsto získalo státní dotaci ve výi 15 mil. Kè, z mìstského rozpoètu bude dofinancována zbývající èást, tj. 7,8 mil. Kè.
Stavební úpravy budou probíhat od 1. 5. do 10. 11. 2006.
Z toho vyplývá, e v letoním roce nebude moné Jiráskovo
koupalitì otevøít pro veøejnost. Tímto se náchodské veøejnosti
omlouváme a vìøíme, e plánované stavební úpravy umoní
v dalích letech bezproblémové vyuití koupalitì a tím se také
zlepí úroveò relaxace a kvalita poskytovaných slueb.

Supermarkety pøipomenou tøídìní odpadu
Olympionik Pollert rozjídí na pokladních pásech kampaò na
tøídìní odpadù
Z pìti sklenic ozdobná váza, z deseti èasopisù krabice na televizi a z tøiceti PET lahví fleecová bunda. Od nynìjka si budou
obèané pøipomínat dùleitost tøídìní odpadu mnohem více ne
dosud. Výzvu ke tøídìní odpadù budou mít toti dennì na oèích
na pokladních pásech v nìkterých supermarketech.
Kampaò na tøídìní odpadu vstoupila letos do tøetího roku. Po
televizních spotech, kreslených seriálech v novinách a barevných
dnech v regionech je tu dalí zpùsob, jak lidem pøipomenout
dùleitost ekologického chování ve vlastní domácnosti.
I v nìkolika mìstech naeho kraje se u brzy v nìkterých vybraných supermarketech místo tradièních èerných pokladních pásù
objeví pásy pestrobarevnì potitìné. Fungovat by mìly tak trochu jako zdviený prst nebo uzel na kapesníku. Slovem i obrazem kadému nakupujícímu pøipomenou, jak zatíí a souèasnì
ochudí ivotní prostøedí, kdy zakoupenou sklenici, èasopis nebo
PET láhev odhodí jinam ne do barevného sbìrného kontejneru.
Autorizovaná obalová spoleènost EKO-KOM, která kampaò
organizuje, si pro dosud originální zpùsob oslovení veøejnosti
vybrala sí meních a støednì velkých supermarketù, zejména
tìch tzv. na rohu. Do nich chodí zákazníci nejen na velké
víkendové nákupy, take budou mít monost vidìt reklamu èastìji a navíc si ji úplnì nepøekryjí velkým nákupem. Tváøí kampanì se stali Luká Pollert, zlatý a støíbrný olympionik ve vodním
slalomu, a televizní a rozhlasová moderátorka Martina Vrbová.
Z tøídìného odpadu lze vyrobit øadu uiteèných a smysluplných vìcí jako napøíklad toaletní papír. Byla by pøece obrovská
koda na tuto vìc kácet krásné lesy. Nebo noviny. Já také miluji
denní tisk, ale stejnì, za strom bych ho nevymìnil. Z prázdné
sklenìné lahve od laciného destilátu se dá vyrobit nová láhev,
tøeba pro francouzské ampaòské nebo èervené z Bordeaux.
Z umìlé hmoty se vyrábí umìlá vlákna, která se pouívají do
teplých bund a spacákù. A v tom vem vidím smysl tøídìní
odpadù, øíká Pollert. Pøi èastých cestách po svìtì vidím, jak
obrovským problémem jsou odpady; tøeba v Indii jsem se doslo-

va brodila papíry a PET lahvemi. Pøesto je i u nás stále hodnì
lidí s klapkami na oèích, dodává Vrbová.
Ochota lidí ke tøídìní odpadù rok od roku narùstá. Loni
v prùzkumech uvádìlo 87 procent obèanù, e je tøídìní dùleité,
a 67 procent lidí samo odpad tøídilo. Nová fáze kampanì si klade
za cíl oba ukazatele jetì zvýit. Barevné pokladní pásy se objevily bìhem mìsíce bøezna v supermarketì Delvita v Náchodì na
Karlovì námìstí.
Ingrid Kejkrtová
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda,
Helena Brahová a RnR Chuck Berry Sokol Náchod poøádají

Mistrovství Èeské republiky ákù
a juniorù a mezinárodní soutì kat.
C, B, A v akrobatickém rokenrolu
2006 POHÁR MÌSTA NÁCHODA
Sobota 20. kvìtna 2006
Mìstské divadlo Dr. Josefa Èíka v Náchodì
Èasový harmonogram:
9.00 otevøení vchodu pro soutìící páry
9.3010.30 prezentace
10.30 porada poroty
11.00 zaèátek soutìe
17.00 finále soutìe
21.00 pøedpokládaný konec soutìe
Termín uzávìrky pøihláek: 14. kvìtna 2006 (nedìle)
Adresa pro pøihláky:
Helena Brahová
Bartoòova 275
54701 Náchod
Tel: 491 487 426, 604 914 299, 775 610 617
e-mail: Brahova.H@seznam.cz, BrahaJ@seznam.cz
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EKOutek
Dalím významným
parazitem døevin je
hnìdák Schweinitzùv.
Tato houba zpùsobuje rozklad døeva koøenù a spodní èásti kmenù ivých jehliènatých døevin (vzácnì listnatých), které
v tìchto místech napadá následkem poranìní. Z nemocných stromù se pak mùe
svým podhoubím íøit do sousedních døevin v místech dotyku a srùstu koøenù.
Jednoleté plodnice hnìdáku se objevují v létì nad napadenými koøeny na povrchu hrabanky. U znaènì vyhnilých stromù rostou u koøenových nábìhù nebo na
spodní èásti kmene. Na støední èásti kmene se plodnice vìtinou nemohou vytvoøit, vnitøní vyhnilá oblast je ohranièena
zdravým døevem. Klobouk plodnic je kruhovitý (polokruhovitý), iroký a 35 cm,
tlustý a 5 cm, na povrchu nepravidelnì
hrbolatý a je pokryt jemnou plstí. Mladé
plodnice jsou na povrchu oranovì pásované s tmavì hnìdým a èervenohnìdým
støedem. Mladé ivé plodnice se pøi dotyku a pomaèkání hnìdì zabarvují. Dunina plodnic je mìkká, vodnatá, za sucha
je nápadnì lehká, køehká.
Hniloba se íøí do vnitøní paøezové èásti kmene. Hnìdák rozkládá døevo ve tøech
fázích. V té první ztrácí døevo a 20 %
pevnosti, ale pøíznaky nejsou pouhým
okem viditelné. Ve druhé fázi se døevo
zbarvuje okrovì lutì, je málo pevné
a dá se snadno rýpat nehtem. Postupnì
v nìm vznikají podélné a pøíèné trhlinky, vyplnìné okrovì bílými blankami podhoubí s tloukou a 0,25 cm. Ve vìtích
trhlinách se v podélném smìru kmene
vytváøejí okrovì hnìdé povlaky podhoubí, nebo i tzv. provazce podhoubí a 0,3
cm tlusté. Ve tøetí fázi rozkladu je døevo
tmavì èervenohnìdé, hranolovitì se rozpadá, je suché, lehké a snadno se mezi
prsty rozdrtí na jemný práek. V této fázi
jde ji o mrtvou, neaktivní hnilobu døeva. Pokud se strom v dùsledku oslabení
hnilobou nevyvrátí v koøenech nebo se
nezlomí ve spodní èásti kmene, rozkládá
podhoubí vnitøní vyzrálé døevo kmene a
do výky kolem 12 m. Rozkladem získané látky pak houba musí z této výky
dopravovat dolù k plodnicím, z tohoto
dùvodu si vytváøí nìkolik metrù dlouhé
a a 0,5 cm tlusté provazce podhoubí.
Rozklad touto houbou zpùsobuje, e
vyhnilé døevo výraznì voní pryskyøicí.
Ing. K. Cejnarová,
Odbor ivotního
prostøedí

(Zdroj: Parazitické døevokazné houby, A. Èerný;
www.nahuby.cz)

Program pro podporu ivotního prostøedí
Mìsto Náchod i nadále 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).
Uzávìrka pøíjmu ádostí
je 21. 9. 2006!!!

ANKETA

1.
2.
3.
4.

Tøídíte doma odpad?
Myslíte, e je dùleité tøídit odpad?
Víte, kde nejblí máte nádoby na tøídìný odpad?
Co patøí do modrého kontejneru?
(papír, noviny, èasopisy, lepenka, karton)
5. Víte, jako barvu má kontejner na plast? (lutou)
6. Víte, jakou barvu má kontejner na sklo? (zelenou)
7. Kolik výrobkù z recyklovaného
MÉNÌ NE 4
papíru dokáete vyjmenovat?
(noviny, seity, obaly na vajíèka, krabice, toaletní papír)
8. Kolik výrobkù z recyklovaných plastù
MÉNÌ NE 3
dokáete vyjmenovat? (vlákna pro výplò bund
a spacákù, koberce, pytle, zatravòovací dlaba, nábytek)
9. Kam dáte plastovou láhev od chemikálií?
(nebezpeèný odpad  sbìrný dvùr)
10. Kam vyhodíte vybitou baterii? (nebezpeèný odpad  sbìrný dvùr)
Výsledky ankety
Poèet dotázaných:
1. Poèet odpovìdí ANO
2. Poèet odpovìdí ANO
3. Poèet odpovìdí ANO
4. Poèet odpovìdí VÍ
5. Poèet odpovìdí VÍ
6. Poèet odpovìdí VÍ
7. Poèet odpovìdí 4 a více
8. Poèet odpovìdí 3 a více
9. Poèet odpovìdí VÍ
10. Poèet odpovìdí VÍ

320
208
221
252
178
233
228
112
91
155
186

ANO  NE
ANO  NE
ANO  NE
VÍ  NEVÍ
VÍ  NEVÍ
VÍ  NEVÍ
 4 A VÍCE
 3 A VÍCE
VÍ  NEVÍ
VÍ  NEVÍ

65 %
69,0625 %
78,75 %
55,625 %
72,8125 %
71,25 %
35 %
28,4375 %
48,4375%
58,125 %

Vyhodnocení ankety:
Pøestoe si 69 % dotázaných uvìdomuje, e je dùleité tøídit odpad, ve skuteènosti
ho tøídí jen 65 % z nich. Je to o to víc alarmující, e skoro 79 % dotázaných ví, kde
má nejblií kontejnery na tøídìný odpad. Témìø tøi ètvrtiny dotázaných znají
barvy kontejnerù pro rùzné druhy odpadu, ale jen polovina si je jistá, co do nich
opravdu patøí. Velmi malé jsou znalosti o výrobcích z recyklovaných odpadù  více
jich dokáe vyjmenovat jen asi tøetina dotázaných. O nìco lepí je to s nebezpeèným odpadem  kam s ním ví kolem 50 % lidí.
Závìr:
Nejvìtí mezery vidíme v malé informovanosti veøejnosti o recyklovaných výrobcích. Pokud lidé uvidí, jak se dá starý papír, pouitý plast nebo sklenìná láhev
znovu vyuít, urèitì si i ti nejvìtí váhavci a odpùrci tøídìní odpadù uvìdomí uiteènost a význam této èinnosti. A urèitì u se nebudou ohánìt argumentem, e se
vytøídìný odpad dostane na úplnì stejnou skládku jako odpad smìsný. Chtìli bychom proto na naí kole uspoøádat výstavu, která by ukazovala cestu vyhozené
plastové láhve, starého papíru apod. pøes recyklaci k dalímu pouití èlovìkem.
Nae krásná pøíroda za to urèitì stojí, a proto
Pøi tøídìní odpadu, nezùstaòme pozadu!
A silami vemi, zachráníme Zemi!
Výsledky ankety, kterou provedli áci VII.B, zpracovali áci VI.A Luká Jirásek,
Elika Balcarová, Mía Hubièková, Diana Kosaøová, Mía Foglarová, Pavla Javorková, Dan Kracík a Kuba Martinec.
Vichni ze Z TGM Náchod
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Program v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  kvìten

V kvìtnu pokraèují soutìe jednotlivcù a pøíznivci kuelkáøského sportu se mohou
tìit na tyto akce v Náchodì.
SO 6. 5.
8.00 po celý den  Mistrovství seniorù Královéhradeckého kraje
SO 13. 5.
8.00 po celý den  Mistrovství Èeské republiky dorostenek
ÚT 23. 5.
8.00 po celý den  Mistrovství Èeské republiky muù a en OS ÈD
ST 24. 5.
8.00 po celý den  Mistrovství Èeské republiky muù a en OS ÈD
Semifinále Èeského poháru muù  termín bude zveøejnìn v denním tisku
Kuelkáøi SKK Primátor Náchod opìt Mistry Èeské republiky
To, e Náchod patøí k batám kuelkáøského sportu u nás, dokázali mui v I. lize. Ji
po ètvrté v øadì zvítìzili v nejvyí soutìi a stali se Mistry Èeské republiky. To se
dosud nepodaøilo ádnému klubu v kategorii muù. Nae drustvo postoupilo také do
ètvrtfinále Èeského poháru, kde takté obhajuje trojnásobné prvenství.
V nejvyích soutìích I. ligy budou v pøítí sezonì pokraèovat i drustva en, dorostenek a dorostencù. Takové zastoupení nemá ádný jiný klub. To znovu potvrzuje, e
kuelkáøi splácí svému mìstu podporu, kterou jim radnice poskytuje výbornou reprezentací Náchoda na sportovním poli.
Frantiek Majer st.

HÁZENÁ

Rozlosování starí dorost 2. liga  jaro
NE
30. 4.
14.00
SO
6. 5.
16.00
NE
14. 5.
14.30
SO
20. 5.
17.00
SO
27. 5.
12.00

Mìlník
Náchod
Chodov
Náchod
Louny

Náchod
Strakonice
Náchod
Most
Náchod

Rozlosování 1. liga mui  jaro
NE
30. 4.
18.00
SO
6. 5.
17.00
SO
13. 5.
17.00

Náchod
Litovel
Náchod

Pøerov
Náchod
Bystøice

Rozlosování 1. liga mladí dorost  jaro
SO
29. 4.
14.30
SO
6. 5.
14.30
SO
13. 5.
14.30

Náchod
Louny
Náchod

Havl. Brod
Náchod
Jièín

Sletové pøípravy vrcholí
Jen dva mìsíce nás dìlí od XIV. Vesokolského sletu. Bìhem této doby se uskuteèní v naí oblasti nìkolik sokolských
setkání, pøi kterých budou pøedvedeny sletové skladby. Náchodtí cvièenci, dìti i dospìlí, vystoupí ve skladbách Korálky,
Kdo si hraje, nezlobí, To vechno pøines èas a Ta nae písnièka èeská.
V nedìli 14. 5. se koná akademie v Polici
n. Met., v sobotu 20. 5. vystoupení na No-

Modrá stuha

pro zdravotnì postiené plavce
a dìti ze stacionáøù
Plavecké závody Modrá stuha Mìsta
Náchoda pøivedly v sobotu 22. 4. do náchodského bazénu dìti ze stacionáøù, závodníky i paralympijskou reprezentaci.
Kluby zdr. postiených z celé ÈR tak mìly
pøíleitost zmìøit své síly v plaveckých
disciplínách stejnì jako reprezentanti, získávající zde nominace na MS.

vém Hrádku. V nedìli 28. 5. jedeme na
krajský slet do Hradce Králové, na kterém se podílí upa Orlická, Jièínská a PodkrkonoskáJiráskova. Pøedsletová vystoupení, pro která je pøipraveno mnoho dalích skladeb, zakonèíme v nedìli 11. 6. ve
Dvoøe Králové n. L. Vechny obèany zveme srdeènì na tato setkání, která dodají
chu ke zhlédnutí bohatého programu ve
sletové Praze a na Strahovì. V. Zelená
Modrou stuhu vedle mìsta Náchoda
a dalích sponzorù podpoøil Nadaèní fond
Z. Horníkové, do kterého pøispívá i gumárenská spoleènost Saar Gummi
Czech (SGC) z Èerveného Kostelce. SGC
také pøímo podporuje paralympijskou plaveckou vítìzku z roku 2004 a svìtovou
rekordmanku B. Hlaváèkovou, která ji
døíve splnila limit pro MS a nyní se chystá na èervnové závody Eurowave v Brnì.
Mistrovství svìta bude letos v prosinci
v jihoafrickém Durbanu.
(pl)

Sportovní zaøízení
mìsta Náchoda, p. o.
Praská 178, 547 01 Náchod
IÈ 62731891, www.sportnachod.wz.cz
Tel. 491 427 740,
e-mail: sport.nachod@wo.cz

DEN ZÁCHRANY ZDRAVÍ,
IVOTA A MAJETKU
20. 6. 2006

NA ZIMNÍM STADIONU V NÁCHODÌ
Ve spolupráci s:
Policií ÈR Náchod
Mìstskou Policií Náchod
Hasièským záchranným sborem
Velké Poøíèí
Dobrovolnými hasièi mìsta Náchoda
Místní skupinou ÈÈK è. 1 Náchod
Garanti projektu:
Mgr. Zdeòka Horníková
 poslankynì Parlamentu ÈR
Ing. Oldøich Ètvrteèka
 starosta mìsta Náchoda
Cílová skupina:
áci náchodských základních kol

Náchodské cyklojízdy

za práva a bezpeènost cyklistù
Náchod je jedním z pìti èeských mìst,
v nich se konají pravidelné cyklojízdy za
práva a bezpeènost cyklistù, ve svìtì známé pod názvem Critical Mass. Smyslem
cyklojízd je poukázat na to, e jízdní kolo
je ve mìstì vhodným dopravním prostøedkem. Nezbytným pøedpokladem pro to je
vytvoøení vhodných podmínek pro cyklistiku a zajitìní bezpeènosti cyklistù, tak
aby bylo moné na kole dojet bezpeènì
z obytných èástí na vechna dùleitá místa
ve mìstì. Zvýení podílu cyklistické dopravy v rámci mìsta mùe ulevit celému
dopravnímu systému.
Cyklojízdy se konají kadý tøetí ètvrtek v mìsíci, zaèátek v 17.30 na Masarykovì námìstí pøed novou radnicí. Pøítí
cyklojízdy: 18. 5., 15. 6., 20. 7., 17. 8.,
21. 9. (v rámci Týdne mobility), 19. 10.,
16. 11., 21. 12.
(M. Sergejko)
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Program

kolského zaøízení
pro dalí vzdìlávání
pedagogických pracovníkù

M 3. 5. støeda (pøeloeno z 16. 3.)
1315 hod. RVP pro matematiku  uèitelùm matematiky 2. st. Z a pøísl. roè.
G, lektor: doc. RNDr. Marie Kubínová,
CSc., Praha; Z Náchod-Plhov
M 3. 5. støeda (pøeloeno z 3. 4.) 13.30
17.30 hod. Rozvoj silových schopností
a rozvoj flexibility, novinka ve svìtì náèiní FLEXI-BAR  uèitelùm tìlesné výchovy Z, S a dalím PaedDr. Hana Toufarová, Brno; Z Náchod-Plhov
M 3. 5. 2006, støeda, 14.0017.00 hod.
Metodika chemie II. aneb Alternativní
laboratorní práce z organické chemie
 uèitelùm chemie Z a pøísl. roè. niích
G, PhDr. Boøivoj Jodas, PhD., PdF TU Liberec; Z Náchod-Plhov
M 4. 5., ètvrtek, 13.3017.00 hod. Hrajeme si s pohádkami  uèitelùm M,
1. stupnì Z a dalím; Mgr. Krista Bláhová, PdF UK Praha; Z Náchod-Plhov

Národní památkový
ústav Státní zámek
Náchod NKP
Pøehled kulturních akcí
 kvìten 2006
30. 4.  7. 5. Prima sezóna 2006
Koncipované kulturní, spoleèenské
a sportovní poøady ve mìstì i na
zámku:
vernisáe, literární soutìe, výstavy,
ekumenické bohosluby, studentské
majáles, divadelní pøedstavení,
promenádní koncert, sportovní
turnaje, bìh Terryho Foxe
1. 5. 9.00, 16.00 hod.
Renesanèní a barokní hudba
pøi prohlídkách zámeckých expozic
(ZU Police nad Metují dechový
soubor Brass Band )
7. 5.  21.45 hod.
Velký ohòostroj ze zámecké terasy
u pøíleitosti výroèí ukonèení
II. svìtové války
a v rámci Prima sezóny
8. 5. 16.00 hod.
Hudební slavnost na III. nádvoøí nad
medvìdáriem (dechový orchestr ZU
Police nad Metují)

M 9.10.

5., úterýstøeda, 9.0018.00
hod. Jak provádìt autoevaluaci v mateøských kolách vyuívajících Kurikulum
podpory zdraví v M  øeditelùm a uèitelùm M, PaedDr. Elika Vencálková
a Mgr. Libue Parmová, Jihomoravský inspektorát ÈI, Alena Kotouèková, M
Brno; Z pro DVPP Náchod
M 10. 5., støeda, 13.0017.00 hod. Kázeòsky problematièní a obtínì zvladatelní áci aneb Problémoví áci v kontextu dluhu rodiny a nezodpovìdných
médií  pedagogickým pracovníkùm vech
typù kol a kolských zaøízení, PhDr. Pavel
Vacek, Ph.D., PdF UHK; Z Náchod-Plhov
M 10. 5., støeda, 14.0017.00 hod. (pøeloeno z 26. 4.) Lékárna v pøírodì  uèitelùm biologie 2. st. Z a ni. roè. gymn.,
doc. RNDr. Jitka Málková, CSc., PdF UHK;
Z Náchod-Plhov
M 17. 5., støeda, 14.0017.00 hod. Metodika chemie III. aneb Tvoøivá èinnost
ákù v chemii  uèitelùm chemie Z
a pøísl. roè. niích G, PhDr. Boøivoj Jodas,
Ph.D., PdF TU Liberec; Z Náchod-Plhov
M 17. 5., støeda, 13.0017.00 hod. Výtvarné a floristické dílny V. Nové drátování.  uèitelùm výtvarné výchovy vech
typù a st. kol a dalím zájemcùm, Mgr.

Jana Matouová, ZU Náchod; Z pro
DVPP Náchod
M 20. 5., sobota, 8.0012.00 hod. Pleteme z pedigového proutí aneb Drobné dekorace  námìty pøedevím pro práci
s dìtmi  pedagogickým pracovníkùm
vech typù kol a Z, dalím zájemcùm
o øemeslnou tvorbu, Mgr. Eva Hájková
a Mgr. Jitka Poláková, Náchod; Z pro
DVPP Náchod
M 20. 5., sobota, 13.0017.00 hod. Pleteme z pedigového proutí aneb Drobné
dekorace  námìty pøedevím pro práci
s dìtmi  pedagogickým pracovníkùm
vech typù kol a Z, dalím zájemcùm
o øemeslnou tvorbu, Mgr. Eva Hájková
a Mgr. Jitka Poláková, Náchod; Z pro
DVPP Náchod
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
písemnì: kolské zaøízení pro dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù KHK,
Smiøických 1237, 547 01 Náchod
elektronickou potou:
stanislavova@cvkhk.cz
prostøednictvím webových stránek:
www.cvkhk.cz
Více informací na telefonu:
491 422 416, 491 422 437

Pøehled kulturních akcí
poøádaných v kvìtnu 2006 Regionálním muzeem v Náchodì
Festival Prima sezóna
Do 4. 5. 2006 mùete navtívit v pøednákovém salonku a chodbì stálé expozice Regionálního muzea v Náchodì
výstavu studentských výtvarných prací, která je poøádána v rámci festivalu
Prima sezóna. Otevøeno bude dennì
mimo pondìlí 912; 1317 hod.
Jan Skoøepa  obrazy
Ve dnech 6. a 30. 5. 2006 mohou
návtìvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké
a Tyrovy ulice) zhlédnout výstavu obrazù Jana Skoøepy. Otevøeno je dennì
mimo nedìle a pondìlí 912 hod;
1317 hod., v sobotu 812 hod.

Den s policií

Policie ÈR, Mìstská policie Náchod,
Hasièský záchranný sbor, Dopravní zdravotní sluba a DDH-BESIP poøádají dne
27. 5. 2006 od 9.30 hod. na dìtském dopravním høiti v Bìlovsi zábavný soutìní program pro dìti  Den s policií.
Zveme vechny dìti. Uvidí ukázku bojového umìní policistù, ukázku výcviku
a zásahu policejních psù a budou si moci
zasoutìit o zajímavé ceny. Cyklisté do
15 let musí mít pøi jízdì po dìtském høiti na hlavì ochrannou pøilbu.

Richard Polonèek
 fotografie z cesty s malíøem Janem
Skoøepou do Tanzánie
Od 6. do 30. 5. 2006 si mohou návtìvníci v pøednákovém salonku a chodbì
stálé expozice (budova na Masarykovì
nám, èp. 18) Regionálního muzea v Náchodì prohlédnout výstavu fotografií
Richarda Polonèeka. Otevøeno je dennì mimo nedìle a pondìlí 912; 13
17 hod., v sobotu 812 hod.
Vernisá výstav obou autorù  J. Skoøepy i R. Polonèeka  probìhne ve výstavní síni muzea (roh Zámecké a Tyrovy ulice) 5. 5. 2006 v 17 hodin.
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Stomatologická pohotovost v kvìtnu 2006
29. a 30. 4.
1. 5.
6. a

7. 5.
8. 5.

13. a 14. 5.
20. a 21. 5.
27. a 28. 5.

MUDr. Miroslava Jirmanová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Jana najdrová
Velké Poøíèí
MUDr. Petr Juran
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Vladimír Semerák
Náchod
MUDr. Anna Klikarová
Hronov
MUDr. Jan Klimek
Náchod
MUDr. Jana Malíková
Náchod

PROGRAM
kvìten 2006

 Bìh Teryho Foxe 3. 5. 2006

10.00 pro koly a kolky na Masarykovì námìstí v Náchodì; sraz v 9.15 hodin, 17.00 pro veøejnost, prezentace
v 16.20 hodin.
 Fit centrum
Vstupné 30 Kè. Provozní doba:
Po 9.0010.00 posilovna pro eny,
19.0020.00 komunitní centrum
Út 9.0010.00 posilovna pro eny

Komenského 48
tel. 491 472 947
Náchodská 548
tel. 491 482 850
Komenského 10
tel. 491 472 721
Denisovo nábøeí 665
tel. 491 424 921
Havlíèkova 377
tel. 491 482 700
Èeských bratøí 407
tel. 491 427 603
Denisovo nábøeí 665
tel. 491 428 885

16.0018.00 posilovna pro eny
18.0020.00
ST 9.0010.00 posilovna pro eny
16.0020.00
ÈT 9.0010.00 posilovna pro eny
16.0019.00 posilovna pro eny
19.0020.00 komunitní centrum
Ne 17.0019.00
Více informací Mgr. Andrea Strapková, tel. 775 223 294.
 MáCíèek
3. 5. tento týden se MáCíèek nekoná,
probíhá Náchodská Prima sezóna
10. 5. spoleèné vyrábìní maminek a dìtí
17. 5. keramika (pracovní obleèení)

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.
24. 5. bøiní tance (odìv na cvièení)
31. 5. picknick na zahradì
Hlídání pro dìti zajitìno v nové hernì.
Více informací Tereza Iová, DiS. Tel.
774 223 296.
 Exotárium  Výstava minerálù. Není
utr, jako utr. Vystaveno pøes 50 druhù minerálù. Stálá expozice plazù.
Otevøeno kadou nedìli 1316 hodin.
 Orient  Víkend pro dívky  19.21.
5. 2006 bøiní tance, orientální cviky
Cena: èlen Déèka 300 Kè ostatní 350 Kè.
V cenì: strava, nocleh, materiál, program.
Pøihláky do 10. 5. k vyzvednutí v Déèku.
Více informací Tereza Iová, DiS. Tel.
774 223 296.
 Výtvarný a taneèní tábor v Chorvatsku
 Makarská riviéra 18.27. 8. 2006 pro
dívky od 11 do 17 let. Cena 5090 Kè pro
èleny Déèka, 5190 Kè ostatní (záloha
2500 Kè do 20. 4. 2006). Více informací
Martina vorèíková, tel. 775 223 290.
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Senior klub

Ètvrtek 4. 5. od 14.00 hod.  Filipíny  paní Míla Habrová
pokraèuje ve vyprávìní o své cestì (doplnìno promítáním)
Ètvrtek 11. 5. od 14.00 hod.  Nejen k Svátku matek, ale i pro
ostatní milovníky hudby, nás operou DON GIOVANNI zasvìcenì provede slovem i ukázkami z CD pan Oldøich Zelený
Pátek 12. 5. 6.30 hod.  Zájezd do Prahy  dopoledne návtìva prostor Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, odpoledne
Hrusice  návtìva roditì a muzea Josefa Lady
Pøihláky v ICC Náchod, Kamenice 144 (Ing. Talafantová)
Ètvrtek 18. 5. od 14.00 hod.  ZDRAVÍ A KRÁSA  dodateènì k Svátku matek  pøedvedení magnetických perkù s výkladem jejich vlivu a úèinku na zdravotní potíe (a s moností
jejich zakoupení na místì) si z naich èlenek pøipravily dvì odbornice na tuto tématiku
Ètvrtek 25. 5. od 14.00 hod. V KLUBU  AUSTRÁLIE  neznámé nádherné hory  u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 25. 5. 6.00 hod.  Spoleèný zájezd SP a SG-Klubu
 Kopidlno, Dìtìnice, Jabkenice, Lysá nad Labem, Podìbrady aj.
Senior klub je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00 do
16.30 hodin. V prostorách Senior Klubu je instalována stálá
výstava obrazù regionálních malíøù a je moné ji zhlédnout
dennì v dobì provozu klubu. Výstavka je po 23 týdnech obmìòována.

Sdruení zdravotnì postiených
Náchod pøipravuje pro své èleny a pøátelé zájezd Toulky Královéhradeckým krajem Odjezd od Tepna klubu v Náchodì ve
ètvrtek 25. kvìtna v 7.30 hod. Pøípadné zastávky pøi odjezdu
dle pøedbìné dohody.
Program zájezdu: Nové Mìsto n. Metují, výrobna svíèek a zámecká zahrada pouze v pøíznivém poèasí. Slavoòovov (døevìný
kostel). Odjezd do Hradce Králové. Od 13 hodin návtìva obøího akvária v dobì krmení ryb potápìèem. Následuje návtìva
hvìzdárny v Hradci Králové. Návrat pravdìpodobnì v 18.00 hod.
Cena pro èlena 100 Kè a neèlena 120 Kè. V cenì není zahrnuto vstupné ani strava. Pøihláky pøijímáme kadou støedu od
13 do 15 hodin v klubovnì SZdP Náchod, detaované pracovitì MìÚ Náchod (okr. soud, Palachova ul.) v pøízemí vedle výtahu nebo u paní Zdeny Semerákové na telefonu 491 421 292,
ponechat déle vyzvánìt. Výbor úèastníkùm pøeje hezké poèasí
a pøíjemnou cestu.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v kvìtnu 2006 na ochozu zámecké jízdárny výstavu:

Pøírùstky z let 19912005

Vybraná díla ze sbírek Galerie výtvarného umìní v Náchodì.
Vernisá výstavy v pátek 31. 3. v 17 hodin.
(31. 3.  28. 5.)
Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

Co se dìje v galerii aneb malá galerijní tajemství
(18. 4.  28. 5.)
Program pro koly seznámí mláde se vemi èinnostmi
v galerii krok za krokem.
Ukáe jim, èím se zabývají jednotlivá
odborná pracovitì a co vechno se musí udìlat,
ne se povìsí obrazy na stìny.
Na program je nutné se pøedem objednat
na tel. èísle 491 427 321.

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Raisova 806, 547 01 Náchod, tel. 491 426 223, faráø Zdenìk
Kovalèík  mobil 737 475 945. E-mail: noccsh.kov@seznam.cz.
Bohosluby  nedìle 9 hod., biblická hodina  pondìlí 16.30,
úøední hodiny  pondìlí a støeda  912 a 1317 hod. Kolumbárium pøístupné dennì od 817 hod.
Sbírky pro Diakonii Broumov se dávají do chodby v pytlích
a krabicích od pondìlí do soboty od 817 hod. Ne v nedìli!

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, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00
hod. a pravidelnì v 16.30 v Evangelickém domovì Betanie (preòarova 1053). V týdnu je pravidelná bibl. hodina ve èt. v 17.00 h.

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. R. Kotalík, kazatel senior: RNDr. P. Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz.
Bohosluby v ne v 9.30, biblické studium ve st. v 18.30 hodin.

Køesanská spoleènost Nový ivot

Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 491 423 300, http://
www.novyzivot.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30 hod.

Pozvání na sborový den ke Dni matek
(bohosluba, setkání, koncert, výstava)

Náboenská obec Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì pøopravila na nedìli 14. 5. bohatý program. Hostem bude
Moravský komorní sbor z Ostravy, s dirigentem doc. L. Mátlem. V 9 hod.  slavnostní bohosluba v Husovì sboru, pøi
této pøíleitosti vystoupení Moravského komorního sboru.
14 hod.  park u Husova sboru  pøátelské setkání s kulturním programem.
16.30 hod.  slavnostní koncert Moravského komorního
sboru, který se uskuteèní za podpory Kulturní a sportovní
nadace mìsta Náchoda a Nadace Leoe Janáèka.

GALERIE

Mezinárodní den muzeí a galerií

(18. 5.)

Vstup do galerie je v tento den zdarma. Návtìvníci se mohou seznámit s èinnostmi galerie v rámci programu Co se
dìje v galerii aneb malá galerijní tajemství (samostatnì, bez
pomoci lektora).

Galerijní noc (20. 5.)

Vstup do expozice zdarma. Otevøeno do veèerních hodin.
Doprovodný program (hudební vystoupení, pøednáka, interaktivní program Co se dìje v galerii aneb malá galerijní
tajemství, výtvarný koutek aj.)
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  kvìten 2006

Studovna Mìstské knihovny v Náchodì
Mnozí ètenáøi naí knihovny si neuvìdomují, e jim prùkazka do pùjèovny platí i pro vstup do studovny. Pøed rekonstrukcí budovy mnozí litovali, e u nebudou moci slueb studovny vyuívat.
Ach, ty vae schody! Tento argument
ji odpadá. Z pøízemí vyveze zájemce
moderní výtah pro osm osob. Ètenáøi vystoupí do pøíjemného, klidného prostøedí
naí studovny a èítárny. Co je tady èeká?
Bohatý fond nauèných slovníkù a encyklopedií. Od Ottova slovníku nauèného,
který zaèal vycházet v roce 1888, ale obsahuje cenné informace historické, a po
souèasné Kroniky lidstva, èeských zemí,
techniky, medicíny. Jazykové slovníky,
literární slovníky, zamìøené na rùzné literární ánry i na spisovatele jednotlivých
zemí. Informace o osobnostech historických i souèasných. Kdo potøebuje nìjaké
paragrafy, mùe vyuívat nai sbírku
zákonù od vzniku republiky v roce 1918
(s výjimkou let 193756) do souèasnosti. Zajímavé informace poskytuje Statistický lexikon obcí z roku 2005 i historický retrospektivní lexikon obcí od r. 1851,
encyklopedie mìst i chránìných krajin-

ných oblastí. Bohatá je kolekce rùzných
umìleckých publikací, které nám pøibliují umìní vech dob a ánrù z celého
svìta. Výhodou je, e pùjèování vech knih
ve studovnì je prezenèní, to znamená na
místì v knihovnì, take jsou vdy k dispozici.
Vedle studovny je tu i èítárna novin
a èasopisù. Kadý den od 9 hodin je pøipraveno pro nae ètenáøe pìt titulù denního tisku a poslední èísla mnohých èasopisù. Od tìch populárních a po odborná
periodika. Ne vyjde dalí èíslo jsou v èítárnì na regále, potom se pùjèují domù.
Ve studovnì je také moné si objednat
knihy, které nejsou ve fondu naí knihovny z jiných knihoven v naí republice, výjimeènì i ze zahranièí. Studovna slouí
i studiu bohatého fondu regionální literatury, ale o tom zase jindy. Zájemci, kteøí
nejsou ètenáøi naí knihovny, mají monost vyuívat prezenèních slueb studovny a èítárny po zaplacení jednorázového
poplatku. Pøijïte se sami pøesvìdèit, co
vechno vám mùeme nabídnout!
Vìra kraòková

Vzpomínka na PhDr. Erika Bouzu (19261986)
Dne 1. ledna tomu bylo ji dvacet let,
kdy náhle zemøel významný regionální
historik a archiváø PhDr. Erik Bouza,
který té delí dobu vykonával funkci
øeditele Okresního archivu v Náchodì. Ve
svém oboru mìl mimoøádné znalosti, je
vyuíval k rozsáhlé výstavní, pøednákové a zejména publikaèní èinnosti. V této
sféøe pùsobení to vak nebyly jenom vìdecké práce, nýbr i mnoství kratích
pøíspìvkù zveøejòovaných v øadì periodik
severovýchodních Èech (napø. i v Náchodském zpravodaji) s cílem oslovit co nejirí veøejnost. Ètenáøi se zde dovídali
nejen øadu zajímavostí z historie naeho
krásného regionu, ale byli zároveò touto

pøístupnou formou seznamováni s jeho
neopakovatelnými kulturními tradicemi.
PhDr. Erik Bouza si té dobøe uvìdomoval, e jeho instituce citelnì postrádá
odpovídající zázemí. V obtíné dobì normalizace a za stále se zhorujících ekonomických podmínek se mu pøesto podaøilo, také díky své autoritì, prosadit výstavbu nové budovy archivu na Brance.
Èasto s pýchou øíkával, e toto zaøízení
je doposud jedno z mála postavených ke
svému úèelu v celých Èechách.
PhDr. Erik Bouza vychoval øadu následovníkù, kteøí na nìj dodnes s úctou
vzpomínají. Dne 21. bøezna by se doil
osmdesáti let.
(vs)
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