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pøekonal sám sebe

Náchodský
zpravodaj
øíjen 2003

Jsou lidé, kterým slouí vechno. Moná právì proto nepotøebují pøekonávat
sami sebe a u vùbec ne ádné rekordy.
Jsou lidé, kterým není dáno ít se vím
komfortem. Dennì musí pøekonat sami
sebe, aby vùbec byli. Navíc, jeden z nich,
obèan naeho mìsta Miroslav Èiháèek,
pøekonal v pátek 29. 8. 2003 svùj vlastní est let starý rekord (10. 9. 1997),
který se nìkomu mùe zdát kuriózní. Na
elektrickém invalidním vozíku vystoupal
z Pece pod Snìkou na Snìku. Pro kadého z nás spoluobèanù jsou takoví lidé
výzvou k následování. Ovem, nemusí to
být cestou na Snìku.
Tra pana Èiháèka vedla trasou: Chata
Dìvín, Richterova bouda, Výrovka, Slezská bouda, Snìka. Starý rekord byl
5 hod. 5 min. Nový rekord po úplnì stejné
trase 29. 8. 2003 byl v èase 4 hod. 44
min. Bylo pøekonáno pøevýení 702 m
(8901602 m.n.m.).
Sám o svém výkonu vypráví: Z této
druhé cesty jsem mìl pomìrnì obavy,
nebo v pøedpovìdi poèasí hlásili bouøe
s krupobitím a silný vítr rychlosti vichøice. Také trasa vedoucí z Luèní boudy
na Slezskou boudu byla podle lidí, kteøí
tam proli, v daleko ménì sjízdném stavu. Pøesto jsem v 9 hodin vyrazil na tra
s tím, e je tøeba s ohledem na poèasí

dostat se rychle co nejvý a pøípadné bouøce ujet. Oproti první jízdì se mi jelo lépe.
Pøed esti lety, aèkoliv byl mìsíc záøí
pomìrnì teplý a suchý  pøila vichøice,
která v Polsku brala støechy a pøinesla
velké ochlazení. V horních partiích se
tvoøila námraza a i dé, který nás bièoval, se mìnil v ledové krupky (10. 9. 1997
den prvního výjezdu na Snìku). Takovéto sloty jsem se obával, ale díkybohu
jsem celou trasu jel ve sluneèném poèasí,
které kazil pouze silný vichr asi (6080
km/hod.). Bouøky pøily, ale a po návratu do Pece.
Zhruba za dvì a pùl hodiny jsem vyjel
do výky asi 1450 m.n.m., ale bohuel
pøíli strmé stoupání vyadovalo extrémní odbìr proudu z akumulátorù a poèítaè, kterým je vozík vybaven, vyhodnocoval, e energie nestaèí. Jízdu zastavoval
z dùvodu bezpeènostního jitìní, které
chrání uivatele. Po kadém takovém vypnutí vozíku bylo tøeba nìkolik minut
poèkat a vozík se na chvíli zase rozjel.
Pøískoky mì vozík dovezl a na vrchol,
i kdy to trvalo dalí dvì hodiny. Dramatický závìr sledovalo pomìrnì dost lidí,
vèetnì polského Krakonoe, díky jeho
kouzlu se nakonec podaøilo nejenom vyjet a na vrchol, ale i zlepit stávající rekord.
Upravil dk
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Zprávy
z radnice
Rada mìsta 2. 9. 2003

Darovací smlouva
_ Na odbor sociálních vìcí a zdravotnictví
se obrátila paní Pøibylová z Nového Hrádku s nabídkou kompenzaèní pomùcky pro
zdravotnì postiené  schodolezu, která
jí zùstala po synovi a v souèasné dobì
nemá vyuití. Mìstu Náchod je ochotna
darovat pomùcku bezplatnì.
_ RM schválila uzavøení darovací smlouvy. Schodolez bude umístìn, vzhledem
k její bariérovosti, v hlavní budovì mìstského úøadu.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí kupní na prodej domu èp. 97 Na
drákách v k.ú. Babí souèasným nájemcùm.
_ RM zruila výbìrové øízení na pronájem objektu NON-STOPu a souhlasila
s uzavøením nájemní smlouvy se spoleèností Bohemia Solar, zastoupené panem
Janem Matyáem  na pronájem tohoto
objektu. Smlouva bude uzavøena s platností od 1. 10. 2003 na dobu neurèitou
s roèní výpovìdní lhùtou. RM dále uloila pøipravit nájemní smlouvu v souladu s navrenou zmìnou vyuití objektu
na informaènì-prodejní a servisní støedisko pro vyuívání obnovitelných energií obyvatelstvem s prezentací svých výrobkù a dodávek zaøízení. Zároveò RM
uloila spolupracovat s panem Matyáem na zmìnì uívání objektu ve vztahu k dot-èeným orgánùm státní správy
s tím, e vekeré projektové a stavební
práce provede pan Matyá vlastním nákladem.
_ RM, v pøípadì souhlasu dotèených kompetentních orgánù, souhlasila s dodateèným povolením doèasné stavby prodejního stánku na pozemku p.è. 578/2 v k.ú.
Bìloves, ul. Kpt. Jaroe na dobu dvou let.
Psí útulek
_ RM schválila navrený postup pøípravy
akce Psí útulek. Jde o vybrání vhodného
pozemku pro jeho pøípadnou výstavbu
a analýzu nákladù spojených s provozem
takového zaøízení.
Kanalizace Náchod-Lipí
_ RM schválila uzavøení Smlouvy o podmínkách zøízení stavby a provozu vodárenského vedení a zaøízení a o omezení
uívání nemovitosti s majetkovým správcem silnièních pozemkù Správou a údrbou silnic Královéhradeckého kraje. Jde
o úkon nutný k vydání stavebního povolení, protoe dotèené silnièní pozemky potøebné pro vybudování kanalizace jsou ve
vlastnictví Královéhradeckého kraje.

øíjen 2003
Investièní akce plánované na zahájení
v záøí 2003
_ RM souhlasila s pøedloeným souborem investièních akcí urèených k realizaci nebo k zahájení v roce 2003. Jedná se
o opravy komunikací v ulicích Neumannovì (viz foto) a Anglické a kanalizace
a vodovod v ulici V Kalhotách, jeho rozsah bude jetì upøesnìn.

Návrh plánu investic
pro sestavení rozpoètu roku 2004
_ RM souhlasila s navreným plánem investièních akcí na rok 2004 a uloila odboru správy majetku zahájit pøípravu pro
zahájení v roce 2004 a zahrnout akce do
plánu investic na rok 2004 vèetnì finanèního krytí. Jedná se o první nástin plánovaných investièních akcí, který je potøebný pro pøípravu rozpoètu na pøítí rok.
Sníení energetických ztrát
_ RM souhlasila s výmìnou oken v Azylovém domì a instalací termoventilù
v hodnotì do 70 tis. Kè v objektu èp. 147
v Hurdálkovì ulici (Kino Vesmír) a realizací tìchto akcí jetì v tomto roce.
Provozní øád
Komunitního centra v Náchodì
_ RM schválila pøedloený provozní øád
Komunitního centra v Náchodì.
TELEGRAFICKY:
_ RM revokovala usnesení ze dne 19. 8.
2003, týkající se doby stanovené pro uzavírání manelství na MìÚ v Náchodì. Úèinnost tohoto usnesení se posouvá od 1. 1.
2004. Dobou stanovenou pro uzavírání
manelství zùstávají vechny pátky mimo
státem uznávané svátky. Zároveò RM
schválila zpoplatnìní sobotních obøadù
správním poplatkem ve výi 1000 Kè dle
zák. è. 368/1992 Sb.
_ RM souhlasila s objednáním denního
monitoringu zpráv od firmy Newton IT,
s. r. o., s platností od 1. 9. 2003.
_ RM schválila smlouvy mezi Mìstem
Náchod a Sdruením ochrany spotøebitelù a pacientù, které se týkají vzájemného
podílení se na informovanosti veøejnosti
o èinnosti tohoto sdruení a zajitìní internetové prezentace mìsta v oblasti
ochrany práv spotøebitelù a pacientù.

Rada mìsta dne 16. 9. 2003

Výbìrové øízení na øeditele Mìstského
støediska sociálních slueb Marie
_ RM souhlasila s vyhláením výbìrového øízení na místo øeditele Mìstského

støediska sociálních slueb Marie a jmenovala výbìrovou komisi ve sloení: Ing. Oldøich Ètvrteèka, Ing. Jaroslav Rohulán,
Ing. Pavla Maríková, Ing. Iva Cvetanova, MUDr. Jaroslava Beneová, Hana Kopecká, Ing. Tomá ubert, MVDr. Josef
Øehák, Libor Fiedler, Pavel Nývlt, Bc. Pavel Schuma, Mgr. Hana Kaparová
a Jana Køeèková øeditelka DPD Olga Èeská Skalice. Podmínky výbìrového øízení
jsou uveøejnìny na str. 9.
Navýení pøíspìvku pro Azylový dùm
v souvislosti s ukonèením provozu
_ RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit rozpoètové opatøení k navýení pøíspìvku pro Azylový dùm pro matky
s dìtmi Náchod o 320 tis. Kè. Tato èástka by mìla pokrýt zbývající náklady, které vznikly pøedevím nezahrnutím odstupného pro zamìstnance a podhodnocením
nákladù na energie v rozpoètu na letoní
rok a doúètováním energie za rok 2002.
Poloautomatický parkovací systém
v centru mìsta
_ Na jednání rady mìsta probìhla za
úèasti zastupitelù prezentace firmy Cross,
s. r. o., Zlín. Zástupci této firmy pøiblíili
zkuenosti s fungováním poloautomatického systému parkování v jiných mìstech.
_ RM povìøila místostarostu ing. Jaroslava Rohulána a vedoucího odboru dopravy
a silnièního hospodáøství ing. Libora Baudye pøípravou podrobnìjího materiálu.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM souhlasila s napojením a uloením
plynovodní pøípojky pro rodinný dùm ve
Wiesnerovì ulici èp. 1003 a pro dùm èp.
45 v ulici K Sokolovnì.
_ RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce se Sborem dobrovolných hasièù Lipí na pronájem pozemkù è. 350/4,
360/1 a 360/2. Jedná se o pozemek høitì a dva sousední pozemky vyuívané pro
výcvik a soutìe hasièù. Smlouva o výpùjèce bude uzavøena na dobu neurèitou
s úèinností od 1. 9. 2003 s tím, e v dobì
stavby kanalizace, která by mìla probíhat od listopadu letoního roku do záøí
roku pøítího, umoní hasièi vyuití tìchto pozemkù pro stavbu.
_ RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem objektu NON-STOPu v ulici Kpt. Jaroe se spoleèností Josef Matyá  Bohemia Solar. Smlouva
se uzavírá s platností od 1. 10. 2003 na
dobu neurèitou s roèní výpovìdní lhùtou.
_ RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy s Lesy mìsta Náchoda na pronájem pozemku p. è. 162/1 v k.ú. Trubìjov. Smlouva se uzavírá na dobu urèitou
s úèinností od 1. 4. 2003 do 31. 12.
2005.
_ RM souhlasila se zpracováním projektu
nejnutnìjích úprav domu èp. 129, ul.
U Starých lázní spojených se snesením
vìe.
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Oprava høitì Z Plhov
_ RM souhlasila s pøesunutím realizace
akce Oprava høitì Z Plhov do roku
2004 a pøevodem finanèních prostøedkù
1,4 mil. Kè na krytí této akce z rozpoètu
roku 2003 do roku 2004.
TELEGRAFICKY:
_ RM souhlasila se vstupem pøíspìvkové organizace Sportovní zaøízení mìsta
Náchoda do obèanského sdruení Náchodský sport pro vechny. Cílem tohoto
sdruení je optimální monost vyuití
sportovi k volnoèasovým aktivitám pro
irokou veøejnost, zájmové skupiny i jednotlivce z Náchoda i jiných mìst.
_ RM nesouhlasila s udìlením licence
na linku BroumovPolice n. Met.HronovNáchod firmì Radim Prokopec P
Transport Broumov.

Zastupitelstvo mìsta
22. 9. 2003

Majetkoprávní úkony
_ ZM revokovalo usnesení ze dne 3. 4.
2001 a ze dne 21. 10. 2002 o prodeji
objektu èp. 64 na Pavliovì. V souvislosti s tím zastupitelstvo schválilo odstoupení od smlouvy o uzavøení budoucí
kupní smlouvy a schválilo nový prodej
tohoto objektu vèetnì stavební parcely
výbìrovým øízením formou obálkové metody s vyvolávací cenou dle znaleckého
posudku.
_ ZM schválilo na základì výbìrového øízení prodej objektu na stavební parcele
è. 3860 u nádraí ÈD za 280 tisíc Kè.
_ ZM zamítlo za daných podmínek, tj.
za nabízenou cenu 6915 Kè/m , výkup
pozemku stavební p. è. 119 v k.ú. Náchod. Jedná se o pozemek trnice za budovou èp. 4 o výmìøe 188 m .
_ ZM schválilo nabytí pozemkù è. 337/2
o výmìøe 678 m a è. 337/5 o výmìøe
136 m v k.ú. Náchod od obce Dolní Radechová s tím, e Mìsto Náchod zajistí
pøevod vèetnì úhrady nákladù a danì. Jedná se o pozemky tvoøící pøístup k restauraci u koupalitì po hrázi rybníka Podborný a k jejich pøevodu by mìlo dojít po
dokonèení rekonstrukce komunikace, která v souèasné dobì probíhá na úseku NáchodDolní Radechová.
_ ZM zamítlo prodej stavební parcely
è. 118 v k.ú. Náchod. Jedná se o pozemek bezprostøednì sousedící s výe uvedeným pozemkem è. 119. ZM zamítlo tento prodej pøedevím proto, e pozemek se
nachází v území obklopeném pøevánì pozemky ve vlastnictví Mìsta Náchoda a vývoj této lokality není stavebnì ukonèen.
_ ZM schválilo prodej èástí pozemkù
è. 110/1, è. 110/2 a è. 110/58 v k.ú.
Staré Mìsto n. M. pro pokraèování výstavby sídlitì SUN III. spoleènosti
STAMP, s. r. o., Náchod. Jedná se pouze
o pozemky pod budoucími objekty vèetnì

pøedzahrádek. Jejich prodejní cena bude
540 Kè/m s úhradou vech nákladù spojených s pøevodem a danì. Prodej je podmínìn získáním kladného písemného stanoviska od pøísluného orgánu k tomu,
e je moná komerèní výstavba na pozemcích, na které byla pøijata státní dotace na infrastrukturu.
_ ZM schválilo pøevod èásti pozemku
potøebné pro stavbu cyklostezky v Malém
Poøíèí. V pøípadì nedohody smìny vykoupení tohoto pozemku za cenu max. 100
Kè/m .
_ ZM schválilo pøihláení se k majetkovým právùm  movitému majetku (výmìníkové stanice) umístìnému v pøízemí èp.
254 v ulici Èeskoskalické a k sekundárnímu vedení tepla a uitkové vody k èp.
1550, 1551, 1552 a 1553 v ulici Praské.
_ ZM schválilo zmìnu Zásad prodeje
obytných domù tak, e byty, u nich
nebude stávající øádný uivatel  nájemce  akceptovat písemnou nabídku ke
koupi, nebude Mìsto prodávat tøetím osobám. Pokud vak projeví stávající nájemník zájem o koupi dodateènì, mùe mu
být bytová jednotka prodána za cenu stanovenou dle tìchto zásad s pouitím aktuálního znaleckého posudku se stanovením ceny obvyklé.
_ ZM schválilo zmìnu Smlouvy o budoucí kupní smlouvì a Nájemní smlouvy
vázající se k SUN I. Vypracování novelizace tìchto smluv souvisí s nutností omezit spekulativní vyklízení tìchto bytù ze
strany kupujících a napravením urèitých
nesrovnalostí v pùvodních smlouvách.
Rozbor hospodaøení Mìsta Náchoda
za I. pololetí 2003
_ ZM schválilo hospodaøení Mìsta Náchoda za I. pololetí roku 2003.
Souhrnný návrh rozpoètových opatøení
_ ZM schválilo souhrnný návrh rozpoètových opatøení.
Zajitìní úvìru pro Pivovar Náchod, a. s.
_ ZM schválilo zajitìní úvìru do výe
60 mil. Kè pro Pivovar Náchod, a. s., na
výstavbu ubytovacího zaøízení U Beránka bianko smìnkou a povìøilo starostu
mìsta podpisem této bianko smìnky.
TELEGRAFICKY:

_ ZM vydalo Obecnì závaznou vyhlá-

ku èíslo 3/2003 o povinné ochranné deratizaci ve mìstì (více informací na stranì 9).
_ ZM schválilo odepsání nedobytné pohledávky ve výi 23.676 Kè, která vznikla jako nedoplatek na nájemném a penále za období do konce roku 1998.
_ ZM schválilo poskytnutí darù (darovací smlouvy) Základní umìlecké kole
J. Falty Náchod, které bude darován poèítaè Pentium, a pìti romským obèanským sdruením, kterým budou darovány tøi poèítaèe s monitory.
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Rada mìsta 23. 9. 2003

Inventarizace v roce 2003
_ RM schválila podle zákona o úèetnictví zabezpeèení inventarizací pro Mìsto Náchod a uloila povìøeným pracovníkùm a pøedsedovi hlavní inventarizaèní
komise zajistit jejich øádný prùbìh.
Opatøení ke sníení pohledávek
_ RM vzala na vìdomí informaci o postupu pøi vymáhání pohledávek a opatøení k jejich sníení. Dále uloila vedoucímu odboru finanèního pøipravit pøehled
vymoených pohledávek za uplynulý rok
a hodnocení úspìnosti jejich vymáhání.
Majetkoprávní úkony obce
_ RM nesouhlasila s povolením sjezdu
z øadových garáí na pozemkové parcely
è. 1965/1 a 1971/1 v k. ú. Náchod.
_ RM souhlasila s uzavøením Smlouvy
o zøízení vìcného bøemene s vlastníky
domu èp. 150 v Palackého ulici a vlastníkem domu èp. 155 v ulici Kamenice.
Mìsto Náchod uhradí náklady související se vkladem vìcného bøemene na Katastrálním úøadì. Bøemeno se týká strpìní
kamerového bodu na tomto domì.
_ RM souhlasila se sníením nájemného u nájemní smlouvy uzavøené s nájemcem objektu NON-STOPu za mìsíc záøí
2003 z dùvodu opravy komunikace ul.
1. máje v Bìlovsi a zøízením otoèky autobusù na tomto pronajatém parkoviti.
_ RM na základì novì zjitìných skuteèností revokovala své usnesení ze dne
3. 6. 2003 o smìnì pozemkù mezi Mìstem Náchodem a Rubenou, a. s., Náchod
a uloila odboru správy majetku hledat
nové øeení pøijatelné pro obì strany
Návrh plánu investic
a pøípravy projektových dokumentací
_ RM vzala na vìdomí pøedloený plán
investièních akcí pod èarou a seznam
akcí na pøípravu projektových dokumentací na rok 2004.
Povìøení èlena zastupitelstva
mìsta k pøijetí prohláení
o uzavøení manelství
_ RM povìøila podle zákona o obcích a v
souladu se zákonem o rodinì zastupitele
Jana Birke k pøijetí prohláení o uzavøení
manelství (vykonávání obèanských obøadù).
TELEGRAFICKY:
_ RM nesouhlasila s nákupem verze
programu DOTACE od firmy Direkta
Group s.r.o. a s nákupem rozíøené verze programu FISO.
_ RM souhlasila s poskytnutím bezplatného pronájmu èásti areálu Hamra Krajské hospodáøské komoøe Hradec Králové
 jednatelství Náchod v èervnu roku 2004
k poøádání hospodáøské výstavy.
_ RM vzala na vìdomí zápis z komise
energetické a ivotního prostøedí ze dne
11. 9. 2003 a zápis z kulturní komise ze
dne 17. 9. 2003.
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Vzpomínka
Dne 18. èervence letoního roku ve
vìku 80 let zemøela paní Libue Brichtová, dlouholetá èlenka pìveckého sboru
Hron. Pøesto, e ila ji øadu let v místì
bydlitì své dcery v Plzni, Náchod a Hron
ve svých vzpomínkách nikdy neopustila.
Zajímala se neustále o ve, co je v Náchodì
nového. Naposledy pøijela letos 19. února, aby navtívila veèer v mìstském divadle vìnovaný 100. výroèí narození Augustina Ptáèka, významného a dlouholetého sbormistra Hronu.
Vichni, kteøí jsme paní Libui Brichtovou znali, budeme na ni rádi vzpomínat.
Za výbor Pìveckého sboru Hron
Petr Duba

Pozvánka
Komise pro obøady a slavnosti (døíve
SPOZ) Mìstského úøadu v Náchodì
a Místní odbor Spoleènosti pøátel ehu
poøádají
v pátek 31. øíjna 2003 od 15
hodin v nové obøadní síni na
høbitovì ve Starém Mìstì
Vzpomínku na zesnulé.
V programu zahraje hudba, vystoupí
pìvecký sbor Hron a promluví zástupce
Mìstského úøadu.
Pøijïte zavzpomínat na své blízké
a pøátele, kteøí odpoèívají na høbitovì,
rozptylové nebo vsypové louèce, pod korunami stromù, které jim hrají hymnus
vìèné pøírody.
Hodnota èlovìka mùe být v tom, co
dobrého pro druhé vykonal.
Pøejeme si, aby místo posledního odpoèinku naich drahých bylo místem
míru a pokoje nejen pro nì, ale pro vechny, kteøí tam budou pøicházet s vdìèností za jejich lásku. Proto pøijïte i vy
zavzpomínat a vzdát úctu svým drahým
zesnulým.
Josef Jenita

Svìtový den výivy
16. øíjen

O správné výivì a zdravém ivotním
stylu najdeme èlánky témìø pravidelnì
ve vech èasopisech i denním tisku, avak
statistické údaje nemilosrdnì odhalují stále se zvyující procento lidí s nadváhou
èi obézních. Nepravidelná jednotvárná
strava, chybìjící fantazie pøi pøípravì pokrmù a nedostatek aktivního pohybu jsou
realitou denního ivota mnoha lidí na
celém svìtì. Svìtová zdravotnická organizace vyhlásila 16. øíjen Svìtovým dnem
výivy.
FIT-LINKA  poradna pro zdravý ivotní styl, Krámská 29, Náchod  tel.
491 487 984 (Dr. Dvoøáková Marcela)
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KRONIKA

Byli oddáni

v srpnu
1. 8.
David Kráèmar
Náchod
Kateøina Michková
Náchod
2. 8.
Marek Hruka
Hronov
Lucie Bugalová
Chvalkovice
David Hlouek
Náchod
Petra Káòová
Náchod
9. 8.
Jan ícha
Jablonec n. Nisou
Eva Beneová
Velké Poøíèí
15. 8.
Lumír Hanke
Moravský Beroun
Romana Kosinková Èervená Hora
16. 8.
Lumír Praák
Hronov
Dita Vlachová
Hronov
Jan Koènar
Náchod
Irena Vlèková
Náchod
tìpán Malínský
Trutnov
Lenka Pøidalová
Hronov
Petr Horák
Èervený Kostelec
Lenka Bartáková Police nad Metují

23. 8.
Jiøí Rummel
Pavla Zemanová

Hronov
Hronov

Petr Grim
Náchod
Lenka Simonová
Náchod
Martin míd
Velké Petrovice
Veronika Köhlerová
Náchod
Martin Felkl
Náchod
Monika Maríková Èeská Èermná
30. 8.
Radomír vorc
Dolní Bousov
Jana Ehrenbergerová
Náchod
Michal Strnad Nové Mìsto n. Metují
Monika Grimová
Náchod
Jaroslav Malý
Hronov
Petra Nováková
Hronov

Narodili se
v srpnu
7. 8.
10. 8.
12. 8.
15. 8.

Martin Stárek
Sebastian Mádr
Kateøina telzigová
Tomá Hodoval
Dominik Zeman
18. 8. Veronika Shejbalová
26. 8. Nina Sedláèková

Komunitní plánování sociálních slueb
Kadé mìsto má zpracovanou nebo
v souèasné dobì vytváøí strategii rozvoje
mìsta. V oblasti sociálních slueb se tato
èinnost nazývá komunitní plánování. Komunitní proto, e se týká irokého spektra obyvatel, a je proto snaha zapojit do
procesu plánování co nejirí veøejnost.
Cílem komunitního plánování je nastavit sociální sluby tak, aby pokrývaly potøeby daného regionu a vynakládání finanèních prostøedkù na zajitìní slueb
(napø. azylové bydlení, peèovatelská sluba, bydlení pro seniory, volnoèasové aktivity po dìti a mláde apod.) bylo efektivní. Projekt Komunitního plánu pro
mìsto Náchod byl schválen Radou mìsta Náchoda dne 20. 5. 2003.
V prùbìhu tohoto roku zaène probíhat dialog mezi zadavateli sociálních slu-

eb (ti, kdo sluby zøizují, financují), mezi
poskytovateli sociálních slueb (jednotliví provozovatelé) a mezi uivateli a veøejností. Souèástí plánování bude jednak
zajitìní informovanosti obèanù o sociálních slubách, dále bude v návaznosti
provedeno dotazníkové etøení a budou
vytvoøeny pracovní skupiny z øad zadavatelù, poskytovatelù a uivatelù sociálních slueb, které budou provádìt analytickou èinnost a tvorbu vlastního komunitního plánu a následnì pak revizi
naplòování cílù v komunitním plánu. Pracovní skupiny budou otevøené. Pokud
máte zájem o spolupráci a chcete se zapojit do komunitního plánování, mùete
se kontaktovat na telefonním èísle 491
405 437  Bc. Pavel Schuma, vedoucí
odboru sociálních vìcí a zdravotnictví.

Podìkování Davidu Novotnému
Den dobrých skutkù poøádaný panem Davidem Novotným se stal ji v naem mìstì
tradicí. Dìti ze Stacionáøe CESTA se kadoroènì zúèastòují akce dìtské Bingo
v prostorách mìstského divadla Josefa Èíka. Stacionáø dostal od poøadatele darem
vstupenky nejen na bingo, ale také na módní pøehlídku poøádanou v Beránku. Souèasnì jsme obdreli vìcný dar v hodnotì 41.330 Kè  sladkosti, pøesnídávky, kazety, CD,
dìtské povleèení, budíky, plyáèky atd. Dále byl poskytnut stacionáøi finanèní dar ve
výi 7 tis. Kè na potøeby a èinnost pro tìce postiené dìti. Dìkujeme Davidovi za
pozornost vìnovanou naim dìtem a pøejeme hodnì zdraví, síly a vytrvalosti v úspìném
poøádání dalích akcí, jejich výtìek pomáhá handicapovaným lidem.
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Modernizace kol
a kolských zaøízení v Náchodì

Schoditì k Z Náchod, TGM
projektant: PROXION, s. r. o., Náchod;
zhotovitel: Stavos, Fabián Jiøí a syn, Náchod; cena stavebních prací: 790 tis. Kè

Sociální zaøízení a atny u tìlocvièny
v Z Náchod, ul. Komenského
V dobì hlavních prázdnin byla provedena celková oprava a modernizace aten u tìlocvièny koly; projektant: PROXION, s. r. o., Náchod; zhotovitel: INVEKO CZ, s. r. o., Náchod; cena stavebních
prací: 1,8 mil. Kè

Chlapecké záchody v Z Náchod,
ul. Komenského
V dobì letních prázdnin byla provedena
rekonstrukce chlapeckých a dívèích sociálních zaøízení; projektant: PROXION,
s. r. o., Náchod; zhotovitel: INEX CS,
a. s., Náchod; cena: 1,3 mil. Kè

V dobì hlavních kolních prázdnin probìhly stavební úpravy a zmìny v provozních místnostech kol a kolských zaøízení, které mìsto zøizuje. Za spolupráce
odborù MìÚ, stavebních firem, øeditelù
a vech zamìstnancù kol byly pøednostnì zrekonstruovány kuchynì ve kolních
jídelnách a hygienická zaøízení, kde byly
z pohledu vyhovìní zákonu è. 258/2000
Sb. o ochranì zdraví nejvìtí nedostatky. Souèasnì byla dokonèena rozsáhlá
investièní akce fasády a zateplení budovy Z TGM Náchod, vèetnì rekonstrukce schoditì. Dokonèuje se i dlouho pøipravovaná nákladná rekonstrukce støechy Z Náchod, Drtinovo námìstí, vèetnì
pøípravy pùdní vestavby.
Ji pøi pøípravì rozpoètu bylo rozhodnuto o vyèlenìní nemalých finanèních èástek na provedení rozsáhlých rekonstrukcí, aby kolská zaøízení vyhovovala zákonu è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejného
zdraví a vyhláce è. 107/2001 Sb. o hygienických pøedpisech na stravovací sluby a vyhláce è. 108/2001 Sb. o poadavcích na hygienu provozu kol a kolských zaøízení. Pøestoe jsme nedostáli
vem poadavkùm, podaøilo se vytvoøit
pracovní podmínky odpovídající souèasným moderním technologiím i hygienickým pøedpisùm. Zrekonstruovali jsme
kolské budovy, které jsou vizitkou naeho mìsta.
Odbor správy majetku MìÚ Náchod
nechal zpracovat u náchodské firmy INS,
projektového a inenýrského ateliéru, studii o potøebných stavebních úpravách
a na to navazující potøebnou gastrotechnologii a jako nejproblémovìjí byly vyhodnoceny provozy v Z Náchod, Drtinovo nám., a kolní jídelna v M Náchod,
ul. Komenského.
Bìhem jarních mìsícù letoního roku
byly v souladu se zákonem è. 28/2000
Sb. o zadávání veøejných zakázek vybrány dodavatelské firmy jak na práce stavební, tak na dodávku gastrotechnologie.
Protoe nemohly být provedeny stavební úpravy ve vech potøebných kolských zaøízeních, tak se v prùbìhu letoního záøí shromaïovaly a vyhodnocovaly podklady na úpravy v roce 2004.
Eva Foøtová, vedoucí odboru kolství,
kultury a sportu
Novì zrekonstruovaná kuchyò
v M Náchod, ul. Komenského
projektant: INS Náchod; zhotovitel: INEX
CS, a. s., Náchod; dodavatel gastrotechnologie: Boleslav Pùlpán, Opatovice
n. L.; cena stavebních prací: 2,24 mil.
Kè, gastrotechnologie: 904 tis. Kè

Nová støecha s pøípravou na budoucí
vestavbu v Z Náchod, Drtinovo nám.
projektant: PROXION, s. r. o., Náchod; zhotovitel: tantejský Milo, FAST, Náchod; cena
stavebních prací: 2,708 mil. Kè

kolní jídelna

Vyhøívaný výdejní pult

Mycí stroj na bílé nádobí
Novì zrekonstruovaná kuchyò
v Z Náchod, Drtinovo námìstí
projektant: INS Náchod; zhotovitel: Fabián Jiøí a syn, STAVOS, Náchod; dodavatel
gastrotechnologie: Boleslav Pùlpán, velkokuchynì Opatovice n. L.; cena stavebních
prací: 1,91 mil. Kè; cena gastrotechnologie: 1,344 mil. Kè a 904 tis. Kè

Osobní výtah pro imobilní áky
výstavba v Z Komenského ji v r. 2002
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ZE STARÉHO NÁCHODA
Hostinec Itálie
Kdo z Náchoïanù by neznal Itálii, kdysi hotel, dnes velký obchodní dùm
v nároí ulice Kamenice a Volovnice.
Pøed 130 léty to bývala jen
nízká pøízemní hospoda
s jedinou svìtnièkou v
patøe. To jméno Itálie
nesla oprávnìnì, nebo v ní skuteènì zaznívala zpìvná italtina. Její majitel pan
Vintera si toti svoji
pùvabnou a temperamentní manelku, která neumìla
ani jediné slovo èesky, pøivezl za slunné
Itálie, kde jako c. k. voják bojoval pod
marálem Radetzkým za císaøe pána
a jeho rodinu. Hostinec dobøe prosperoval a byl roku 1886 pøestavìn na jed-

nopatrový hotel. K dalí pøestavbì dolo
koncem dvacátých let minulého století,
kdy byl hotel zvýen o dalí dvì patra
a modernizován. Byl to pak nejvìtí náchodský hotel s ubytovací kapacitou 80 lùek. Hotel byl centrem náchodských sportovcù a S. K. Náchod
tu mìl svoji klubovnu i kanceláø.
V dobì edesátých
a sedmdesátých let
podnik chátral, hotelová èást byla zruena
a slouila jako øeditelství
podniku Restaurace a jídelny.
V provozu byla jen restaurace, ale i ta
byla pozdìji uzavøena. Rekonstrukci budovy provedla soukromá firma, která ji
pouívá ke svým úèelùm.
Oldøich afáø

Základní kola Plhov
Základní kola Náchod-Plhov srdeènì zve rodièe a pøátele koly, váené áky,
souèasné i bývalé k úèasti v pøipravovaných programech pøi pøíleitosti oslav 20 let
od otevøení naí koly. Zúèastnit se mùete jednotlivì, v rodinných týmech, v týmech
náhodnì sestavených, tøídních.
6. 10. 1519 hod. turnaj v sálové kopané
7. 10. 1519 hod. turnaj v basketbalu
8. 10. 1519 hod. turnaj ve stolním tenisu
9. 10. 1519 hod. turnaj ve volejbalu; keramická dílna pro rodièe a dìti;
aerobic pod vedením Anièky Bergerové
10. 10. 718 hod. Den otevøených dveøí  ke zhlédnutí se nabízejí dopoledne
vyuèovací hodiny, odpoledne mimokolní aktivity
10. 10. 1618 hod. Plhovská lakasoutì ve skoku vysokém
Program doprovází výstava výtvarných prací, výstava ji historických dokumentù a fotografií a koncerty sborù kolní druiny. Tìíme se na Vai návtìvu.
Pedagogiètí pracovníci a áci koly

Základní umìlecká kola J. Falty
pøijala pozvání na 1. roèník mezinárodního festivalu dechových orchestrù
konaný 5.7. 9. 2003 ve Frankfurtu nad
Odrou. Této pøehlídky se zúèastnilo více
ne 1300 muzikantù z 10 zemí. Ná soubor, vedený panem uèitelem Vlèkem, se
blýsknul jak vystoupením na námìstí ve
Frankfurtu, tak i v sousedním polském

mìstì Lubica. Vyvrcholením celé akce se
stal sobotní galaveèer vech zúèastnìných,
kde ná soubor sklidil obrovský úspìch.
Veèer byl zakonèen ohòostrojem za zvuku známých melodií. Závìreèný den absolvoval orchestr pochod mezi Frankfurtem a ji zmiòovanou sousední Lubicí, kde
úèastníky pøijal starosta mìsta.
Úèast na tomto festivalu byla nejen skvìlou
pøíleitostí k získání nových zkueností a srovnání s ostatními, ale
také dùstojnou reprezentací mìsta a koly.
Marcela Fulková,
uèitelka koly.

Øíjnová výroèí
Letos 28. øíjna si pøipomínáme u
85. výroèí zaloení samostatného státu. Snahy a touhy generací naich pøedkù byly vyslyeny a Rakousko-Uhersko,
které rozpoutalo první svìtovou válku,
bylo v ní poraeno. Èeský národ a jeho
vùdcové dovedli vyuít pøíleitosti, která
v historii nepøichází tak èasto.
Dvacátého výroèí se republika doèkala jen v okletìné formì. V prvních dnech
øíjna 1938 musely v dùsledku tzv. mnichovské dohody stovky èeských rodin bìhem nìkolika málo dnù opustit své domovy v pohranièních, Nìmci zabraných oblastech. Zejména pro ty z Broumovska
a Trutnovska bylo Náchodsko prvním cílem, pro mnohé na léta i cílem koneèným, novým domovem. Situace pro vedení mìsta i okresu to tehdy nebyla snadná, do pocitù tìch vyhnaných bychom
se asi vívali jen tìko.
Dvacáté osmé øíjny pak byly mnohokrát v naí novovìké historii dny slavnými i rùznì znásilòovanými. Jedním z tìch
v Náchodì slavných byl mj. 28. øíjen 1933,
kdy byly slavnostnì pøedány do uívání
novì postavené Masarykovy koly, dvojbudova, v ní byla v jedné èásti dívèí
a ve druhé chlapecká mìanka.
Z øíjnových výroèí jetì pøipomeòme
70. narozeniny Zdeny Salivarové-kvorecké, manelky Josefa kvoreckého, spisovatelky a vùdèí osobnosti jejich nìkdejího torontského nakladatelství, nejvýznamnìjího exilového vydavatelství
èeské literatury.
Pøed tøiceti lety, 26. øíjna 1973 zemøel
v kanadském exilu JUDr. Josef Kotrlý.
V prvorepublikovém Náchodì mìl soukromou advokátní praxi, byl èlenem výboru
Drustevní práce, která vydávala kvalitní literaturu a poøádala i besedy se spisovateli, kteøí k nám do Náchoda právì
zásluhou Kotrlého èasto pøijídìli. Byl èinný v odboji, koncem války byl místopøedsedou Èeské národní rady, po válce jmenován generálním konzulem pro Kanadu, kde od roku 1948 zùstal v emigraci.
Oprava a omluva
Mezi záøijová výroèí se nám vloudila
chyba  JUDr. Jan Chudoba zemøel 21.
øíjna (ne záøí) 1983. V únoru pøipomínané nedoité 50. výroèí narození PhDr.
Lenky Gocové, pøipadá a na 19. prosinec. V materiálu, z nìj jsem tehdy vycházel, vypadla jednièka  místo 12.
mìsíce tak dolo k zámìnì za mìsíc 2.
Za obì chyby se omlouvám.
/AF/

webové stránky mìsta
www.mestonachod.cz
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Popsat celní historii Náchoda, jeho vznik a rozvoj byl ode- chodkové stráe pro kontrolu tzv. dùchodkù (tj. vymezených
dávna velmi úzce svázán s existencí starobylé mezinárodní zdrojù státních pøíjmù) a pohranièní stráe, kterou Rakousobchodní a strategické cesty procházející v tìchto místech ko zøídilo podle pruského vzoru roku 1835 z kordonových
pøírodní i skuteènou Brankou do zemì, by vydalo na nìko- vojínù (hranièních myslivcù, nadmyslivcù a respicientù). Úkolem
finanèní stráe, obávaných finanlik stran. Proto ve vymezeném
cù, bylo bránit podloudnictví
prostoru uvedu pouze struènì nìa pøestupkùm poplatkového zákolik zajímavých epizod. Patøí
kona (týkalo se pøedevím pøedsem i ponìkud specifická záleimìtù státního monopolu jako tatost vybírání mýta, tedy poplatbáku, soli, støelného prachu), být
ku za pouívání cest urèeného
k ruce pøísluným finanèním
k financování jejich údrby, náa celním úøadùm a napomáhat
chodskými mìany. Ji z první
pøi zajiování veøejné bezpeènospoloviny 15. století je doloeno
ti. Známou postavou je respicivybírání mýta za pouívání mosent Josef Nìmec, který po praxi
tu pøes Metuji u Slaného. Jinak
v Novém Mìstì nad Metují nase mýto vybíralo za prùjezd postoupil slubu v Èerveném Kosvozù èi koní v mìstských bratelci, kam si na podzim 1837
nách a také z míst pro stánky
kupcù a øemeslníkù pøi jarmar- Pøíjezdová cesta do Náchoda se zdvienou závorou mýta pøivedl mladou paní Betty z Ratiboøic.
cích a trzích spoleènì se clem za
Paeráctví bývalo v krajích pøi øíských
dovezené zboí. V archivu se dochoval jahranicích velmi rozíøené. Zejména
kýsi místní celní øád ji z roku 1674
v dobách nouze o zamìstnání a výdìlek.
a v mìstských úètech nacházíme praviPaovali nejen jednotlivci ale i celé tlupy
delnì poloku Pøíjem penìz ze cla od
a pravidelné spoleènosti pøecházely tajbran mìstských, která napø. v roce 1621
nì hranice, zejména byl-li nìkterý pøedèinila více ne 3 zlaté. Po zboøení bran se
mìt denní spotøeby v sousedním Prajmýto stìhovalo dál a pøi pozorném pohlesku výraznì levnìjí. Na Náchodsku byly
du na obrázek ze 60. let 19. století vidíznámé tlupy napø. na Kramolnì, Babí,
me závoru a domek mýta, který v té dobì
Poøíèí, Lipí, Jizbici a Borové. Paovalo
stál v nároí dnení Øezníèkovy ulice.
se hlavnì zboí potøebné pro domácnost
V roce 1742, kdy Marie Terezie po pro káva, koøení, sùl, èokoláda, kakao, ale
hrané válce s pruským králem Fridrichem
i nádobí, òupavý tabák a doutníky, kteII. pøila mimo jiné o celé území Kladré byly dodávány hlavnì do posádkových
ska, se dosavadní zemská hranice zmìnimìst Josefova a Hradce Králové. Výnosla v hranici státní a kousek za Náchoné bylo paování pruské bavlny. Dochodem se jí stala øeka Metuje. Zaèaly se osavalo se mnoství vzpomínek a historek
zovat nové pískovcové hranièní mezníky
o honièkách mezi paery a stráníky. Rua za Slánským mostem, po nìm prochákopis Celestýna Bydelského Paerova
zela øíská silnice, vyrostl v roce 1765
zpovìï aneb dìje podloudníkù na Nápruský Zollamt. Rakouská celnice byla
chodsku o rodu Kopáèkù ze Slaného
postavena a roku 1776 pøed samým mìsJosef Nìmec
platnì poslouil Aloisu Jiráskovi pøi prátem, kousek za Horskou branou u mosv uniformì finanèní stráe
ci na kronice Unás. Tenkrát
tu za Radechovkou (poblí dneale zde na hranicích nebylo
ní Italie). K hranicím byla pøelokupcù jako dnes, museli chodit
ena a v roce 1831, kdy byla
a do Klacka. Cesta byla dalepostavena zdìná budova, dnes
ká, neschùdná, paeráci byli té
známá jako stará celnice. Základzdaleka, od Hradce Králové, od
ním zákonným pøedpisem pro
Králové Dvora, od Jaromìøe.
celní úøady v 19. století byl celní
Kadý hlavní paerák míval
a monopolní øád z 11. èervence
mnoho nosièù a míval nejradìji
1835. Podle velikosti svého oprávtakové, kerý byli staré vojáci
nìní se dìlily na hlavní a vedleja znali dobøe vecky cesty.
í celní úøady a v kadé z tìchto
C. k. celnice v Bìlovsi
S hlavníma tlupama se i pøepokategorií se jetì rozeznávaly
úøady I. a II. tøídy. U pohranièních celních úøadù na zem- daly mení tlupy a i samoprodaváci èili bìhouni. To byli
ských silnicích byly poloeny úøední závory, které byly ve dne lidé zdejí, blízké z vesnic.
Závìrem alespoò jetì pøipomenu dvì smutné události, ktezdvieny a v noci zataeny. Zboí se vyclívalo tedy jen ve dne
za úøednì stanovené celní poplatky, v noci byly hranice pro ré se u náchodské celnice odehrály v dobách váleèných. Malý
pøechod i pro povozy uzavøeny. V Náchodì byl poboèní celní pomníèek za celnicí pøipomíná prvního padlého války 1866
úøad I. tøídy. A také oddìlení finanèní stráe, která vznikla vojína Josefa Souèka a jiné památníky zase obìti bìloveské
Mgr. Lydia Batecká
v roce 1842 slouèením dvou døíve samostatných stráí. Dù- tragedie ze støedy 9. kvìtna 1945.
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Odbor finanèní
Umístìní odboru: Masarykovo námìstí 40, Náchod, hlavní budova radnice, pøízemí.
Náplò práce odboru: rozpoèty, rozbory, úvìry, dotace,
úètárna, fakturace, cenné
papíry, pokladna, danì
a poplatky, úèetní evidence majetku, kontrola hospodaøení pøíspìvkových organizací.
Vedoucí odboru:
Ing. Josef Kroulík
Zástupce vedoucího odboru:
Karla Horáková
Vedoucí oddìlení úètárny: Zdeòka Martincová
Spojení: telefon 491 405 270,
e-mail: kroulik@mestonachod.cz; web: www.mestonachod.cz
Odbor finanèní zabezpeèuje zejména tyto èinnosti:
a) na úseku úètárny
 vedení, zpracování úèetnictví mìsta, vèetnì archivace úèetních dokladù,
 dolé faktury, likvidace finanèních nárokù a faktur,
 interní úèetní doklady,
 spolupráce s penìními ústavy, zabezpeèení bankovního styku,
 vyúètování pracovních cest,
 správa fondu rezerv a rozvoje, sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení mìsta a ostatních fondových úètù, úèet depozitní a dalí bìné úèty,
 pøíjmová a výdajová pokladna,
 agenda spojená s placením poplatkù, správních poplatkù
a pokut veøejnosti a ostatních pøíjmù,
 drobný nákup za hotové,
 evidence stavu majetku mìsta, jeho inventarizaci a provádí
kontrolu úèetního stavu v návaznosti na inventarizaci,
 vymáhání pohledávek
b) na úseku daní a poplatkù
 komplexní správa daní a poplatkù,
 místní poplatky ze psù, ze vstupného, z ubytovací kapacity, z veøejného prostranství, za lázeòský nebo rekreaèní
pobyt, za výherní hrací pøístroje,
 u výe uvedených místních poplatkù zajiování vyhledávací, vymìøovací, kontrolní a vymáhací èinnosti, vèetnì pøevzatých pohledávek z bývalého OkÚ,
 tisk a rozesílání sloenek k místnímu poplatku ze psù,
 vedení analytických úètù u vech místních poplatkù
a blokových pokut vèetnì vymáhání, s výjimkou pøímé
exekuce,
 evidence a vymáhání pokut u blokových na místì nezaplacených, uloených místní policií a pokut uloených pøestupkovou komisí,
 evidence zúètovatelných tiskopisù (stvrzenkové bloky a kolky),
 komplexní zpracování agendy na úseku povolování a provozu výherních hracích pøístrojù a tombol,
 zajitìní kontroly na úseku místních poplatkù a agendy
výherních hracích pøístrojù,
 zpracování daòového pøiznání za mìsto (daò z pøíjmu),
 spolupráce s finanèním úøadem na úseku danì z nemovitostí,
 výbìr hotovosti z parkovacích automatù a WC a pøedávání
treb do banky,
 uzavírání smluv na pùjèky z FRBM
c) na úseku rozpoètu mìsta
 pøíprava, sestavování ve spolupráci s ostatními odbory







d)






a organizacemi, øízenými mìstem a kontrola plnìní rozpoètu mìsta,
komplexní zpracování agendy, spojené s poskytováním dotací a pøíspìvkù z rozpoètu mìsta,
realizace schválených rozpoètových zmìn,
evidence èerpání rozpoètu, rozborová èinnost,
kontrola dodrování rozpoètových pravidel a rozpoètové skladby, návrhy na opatøení,
kontrola hospodárnosti vynakládaných prostøedkù,
zpracování podkladù pro úvìry a úèelové dotace
na úseku pøíspìvkových organizací
metodické øízení pøíspìvkových organizací zamìøené zejména na:
pøedkládané úèetní výkazy, zpracování finanèních plánù,
rozdìlování zlepeného hospodáøského výsledku, odvody
z fondu reprodukce majetku,
zpracování podkladù a materiálù pro porady vedení, rady
a zastupitelstva mìsta,
archivace materiálù k pøíspìvkovým organizacím (finanèní
plány, pøíspìvky, mzdové podklady, úèetní výkazy, rozbory,
kontroly)

 kontrolní èinnost:

 èerpání mìstem poskytnutých pøíspìvkù a dotací ve spolu-

práci s ostatními odbory,

 úèelnost a hospodárnost vynakládaných finanèních pro-

støedkù,

 hodnocení finanèního hospodaøení pøíspìvkových organi-

zací (rozborová èinnost),

 pøedkládání výsledkù hospodaøení pøíspìvkových organizací

orgánùm mìsta,

 spolupráce s pracovníkem kontroly finanèního odboru kraj-

ského úøadu v oblasti pøíspìvkových organizací,

 spolupráce s útvarem interního auditu v oblasti následných

veøejnosprávních kontrol pøíspìvkových organizací

Romská sdruení dìkují
Vechna romská obèanská sdruení v Komunitním centru
v Náchodì dìkují Mìstskému úøadu v Náchodì, Krajskému
úøadu Královéhradeckého kraje a sponzorským firmám Lep,
Delvita, papírnictví ubert, Verner, pekaøství U Zvonu, drogerie Lary, s. r. o., zelenina Macek  námìstí, kvìtináøství Kylar za sponzorské dary, které byly pouity pøi oficiálním otevøení Komunitního centra v Náchodì v pátek 19. záøí.

Náchodský zpravodaj
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Mìsto Náchod

Mìsto Náchod, Masarykovo námìstí 40, PSÈ 547 61
vyhlauje

výbìrové øízení na funkci øeditele
Mìstského støediska sociálních slueb Marie

Poadujeme:
 vzdìlání V/S
 organizaèní schopnosti
 adaptabilita, komunikativnost a vstøícný pøístup k obèanùm
 uivatelská znalost práce na PC
 bezúhonnost
 praxe v øídící funkci min. 3 roky
 zpracování koncepce budoucího propojení MìSSS Marie a DPD Harmonie
Nabízíme:
 monost nástupu od 1. 11. 2003
 platové zaøazení  dle naøízení vlády ÈR è. 251/1992 Sb., ve znìní pozdìjích
pøedpisù
Pøihláku spolu se strukturovaným ivotopisem, doloením poadavkù na místo
øeditele a koncepcí v písemné podobì zalete do 15. øíjna 2003 na adresu: Mìstský
úøad, k rukám místostarosty Ing. Jaroslava Rohulána, Masarykovo nám. 40,
547 01 Náchod. Obálku oznaète konkurz.
Vstupní informace pro zpracování koncepce poskytne vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví Bc. Pavel Schuma, tel. 491 405 437.
Vstupní informace pro zpracování koncepce
Název zaøízení
MìSSS Marie:
 DPD
 DPS
 Peèovatelská
sluba
DPD Harmonie
(zaøízení je
situováno do dvou
objektù)

Kapacita
45 obyvatel

Druhy sociálních slueb
 rezidenèní sluby  nepøetritý provoz
 dovoz stravy, nákupy, doprovod
 pravidelná lékaøská péèe
 kadeøník, pedikér, masér a ostat.
17 obyvatel
 obdobné sluby
152 k 31. 12. 02  dováka obìdù, nákupy, úklid,
koupání apod.
94 obyvatel
 rezidenèní sluby  nepøetritý provoz
 dovoz stravy, nákup, doprovod
 pravidelná lékaøská péèe
 kadeøník, pedikér, masér a ostat.

prodá obálkovou metodou:
Kladská 117  obytný dùm se
stavební parcelou è. 121 o výmìøe
535 m v k.ú. Bìloves.
Objekt je zdìný, má dvì nadzemní
podlaí, 4 bytové jednotky (3 obsazené), 2 prázdné nebytové místnosti. Vyvolávací cena 500.000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce oznaèené
v levém horním rohu:
Výbìrové øízení
 èp. 117 Kladská  neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod,
odbor správy majetku.
Uzávìrka pøihláek 24. 10. 2003.
Informace telefonech
491 405 233, 491 405 237.
Prohlídka objektu
9. a 16. 10. 2003 vdy v 10 hodin.
Zn.: Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.

Mìsto Náchod
nabízí k pronájmu nebytové prostory
Praská ul. 1759, Náchod-Hamra
(bývalý objekt TJ Náchod).
Jedná se o kanceláøské místnosti
o výmìøe 33,5 m , 37,8 m 47,5 m
a 49 m . ádosti o pronájem adresujte
na MìÚ Náchod, odbor správy majetku.
Prohlídka místností je moná po
domluvì na telefonu 491 405 237.
Na uvedeném telefonu získáte
i podrobnìjí informace.

Deratizace na celém území mìsta Náchoda

Vzhledem k roziøujícímu se výskytu
potkanù byla zastupitelstvem mìsta Náchoda schválena, s úèinností od 23. záøí
2003, obecnì závazná vyhláka èíslo
3/2003 o provedení celoploné speciální ochranné deratizace na území mìsta
Náchoda, kterou se podle ustanovení
§ 55 zákona è. 258/2000 Sb. rozumí
odborná èinnost cílená na likvidaci pùvodcù nákaz, zvýeného výskytu pøenaeèù infekèních onemocnìní a kodlivých
a epidemiologicky významných èlenovcù, hlodavcù a dalích ivoèichù.
Celoploná deratizace se bude provádìt
v termínu od 1. øíjna 2003 do 30. listopadu 2003. Bude ji provádìt odborná firma
ADEZIN, s. r. o., z Kolína, zabývající se
dezinsekcí, dezinfekcí a deratizací.
Vlastníci, nájemci, uivatelé nebo odpovìdné osoby ve vech objektech jsou

povinni zajistit prùzkum a provedení deratizace, pøípadnì umonit provedení
prùzkumu mìstem povìøené firmì
a podrobit se následnì vem opatøením,
souvisejícím s deratizací. Povinná deratizace se na katastrálním území mìsta
provádí v objektech a na prostranstvích
ve vlastnictví fyzických a právnických
osob, v kanalizaèní nebo parovodní síti
a ostatních prostorách, kde se kodliví
myovití hlodavci vyskytují. Zahájení deratizaèních prací, jméno a kvalifikaci
oprávnìné osoby, která provádí deratizaèní práce, je nutné nahlásit odboru
správy majetku Mìstského úøadu v Náchodì. Vekeré deratizaèní práce je nutné provádìt v souladu se zákonem
è. 258/2000 Sb. a dle metodického pokynu hlavního hygienika Èeské republiky. Deratizaci mohou provádìt pouze

oprávnìné osoby s potøebnou kvalifikací dle platných pøedpisù. O provedené deratizaci musí být vyhotoven protokol. Náklady na tuto povinnou deratizaci a nutná opatøení k zabránìní
dalího íøení hlodavcù nese ten, na
jeho pozemku nebo v jeho budovì,
popøípadì v jeho zaøízení se kodliví
myovití hlodavci hubí, pokud pozemek,
budova nebo zaøízení, jsou v uívání
jiného, nese náklady tento uivatel.
Úklid a likvidaci uhynulých hlodavcù
provede oprávnìná firma do deseti dnù
po ukonèení deratizace. Odklízení nepovolanými osobami je nepøípustné. Zejména je zakázáno odkládání uhynulých zvíøat do odpadkových nádob a koù. Poruení této vyhláky lze postihnout podle
zákona è. 200/1990 Sb. o pøestupcích
a zákona è. 128/2000 Sb. o obcích.

www.mestonachod.cz
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Primátor ètyønásobnì úspìný v atci
Chu a kvalita náchodského piva se zaslouily o to, e pivovar
dosáhl opìt nìkolika nových
ocenìní. Na konci srpna toti nae a. s.
získala rovnou ètyøi dalí úspìchy a to
na odborné degustaci piv poøádané Chmelaøským institutem atec na 46. roèníku ateckých slavností chmele a piva Doèesná 2003. Odborná porota sloená
z více jak 120 degustátorù (zejména pøedních odborníkù chmelaøského odvìtví),
která v 17 komisích posuzovala za tradièní úèasti vìtiny èeských pivovarù
celkem v osmi kategoriích 61 vzorkù zlatavého moku, ocenila v pøísluných kategoriích tato náchodská piva  první
místo získal Tmavý leák, druhá místa
obsadily Svìtlý leák a pivo Diamant
a na tøetím místì skonèilo Svìtlé výèepní pivo. Vlastní degustace je provádìna
anonymnì a má svá pøísnì stanovená
kritéria. Hodnotí se chu, vùnì a pøíjemnost hoøkosti kadého piva. Ze základních kol se podle ohodnocení dostávají
jednotlivé druhy piva do semifinále a finále. Samotná Doèesná je povaována

za jednu z pìti nejprestinìjích degustaèních hodnocení èeských piv.
Pro Tmavý leák a Diamant jsou to
letos ji druhá letoní významná ocenìní. U Tmavého leáku se i jeho kvalita
plnì odráí ve zvyování prodejù, kdy
se jej v porovnání se stejným obdobím
loòského roku (leden a srpen) prodalo
o 33 % více!
Od ledna 1993, kdy je pivovar akciovou spoleèností 100% vlastnìnou Mìstem Náchodem, získal pivovar ji celkem 53 ocenìní, z toho18 zahranièních
a znaèka PRIMÁTOR patøí tak k nejlépe hodnoceným znaèkám mezi pivovary
Èeské republiky.
Pivovar Náchod se v øíjnu bude úèastnit také dvou výstav. Ve dnech 9. a 11.
øíjna to bude prezentace v tuzemsku na
ji 8. roèníku nejvìtí východoèeské odborné potravináøské a gastronomické výstavì Gastro 2003 v Pardubicích. Po zkuenostech z loòské úèasti se jistì mezi
vystavovateli z celé republiky urèitì neztratí. V zahranièí se znaèka Primátor
objeví na mezinárodním potravináøském
a gastronomickém veletrhu ANUGA 2003.

Akce, která se v Kolínì nad Rýnem koná
od 11. do 15. øíjna 2003, se bude úèastnit est tisíc vystavovatelù z pøiblinì stovky zemí. Vìøíme, e obì akce nám napomohou k získání nových obchodních partnerù (a to pøed chystaným zaèlenìním
ÈR do EU zejména zahranièních) a následnì pak tyto kontakty povedou ke zvýení prodejù piva. Pro úplnou informaci
o pivovaru z období posledních nìkolika
mìsícù je nutné se zmínit i o úspìném
vstupu pivovaru do svìta nealkoholických
nápojù, kdy po zahájení jejich prodeje
v posledním týdnu mìsíce èervna ji pivovar, bez speciální podpory a s postupným
nábìhem výroby, prodal za oba prázdninové mìsíce celkem 350 hl limonád. Pod
znaèkou Primátor limo tak zákazník
mùe, jak v toèené, tak lahvové (lahve
ALE 350 ml) formì ochutnat 4 druhy
limonád (citron, cola, malina a oran)
a sodu. Pokud jste je jetì neochutnali,
mùete zkusit ovlivnit i poøadí úspìnosti  v lahvích si zatím nejlépe vede pøíchu oran, ale cola a malina ji velmi tìsnì následují a u sudù je pak v èele pomìrnì jasnì malina.
F. Meduna

kolní rok 2003/2004 ve znamení soutìí
Jako kadá jiná kola i Z TGM v Náchodì se snaí svým ákùm poskytnout
informace a dovednosti z rùzných oborù
lidské èinnosti. Aby kadý poznal, jak si
stojí, má monost své vìdomosti srovnat s ostatními v soutìích. Probíhají po
celý kolní rok, nìkteré ji s mnohaletou
tradicí. Vdy se nìkolik zájemcù zúèastní kolního kola a ti nejlepí nai kolu
reprezentují v kolech okresních.
Zde nabízíme pøehled soutìí kolního roku 2003/2004:
Pro áky s výtvarným nadáním bývají
v nabídce hned ètyøi soutìe; napøíklad
vloni Déèko vyhlásilo téma Evropa ve
kole èi Vlastivìdný spolek pøi Mìstském
kulturním støedisku v Èerveném Kostelci a Centrum vzdìlávání Náchod téma Dìti
rodnému kraji. Nai mladí výtvarníci vytvoøili nìkolik nápaditých modelù staveb
z rùzných materiálù, napø. papíru, sádry,
terakoty aj. Nìkolik výtvarných prací bylo
zasláno do soutìe Krkonoe oèima dìtí.
I letos se do tìchto soutìí s novými tématy urèitì zapojíme.
U po nìkolik let se zúèastòují drustva ákù naí koly dopravní soutìe
a soutìe hlídek mladých zdravotníkù.
Mezi dalí oblíbené patøí nepochybnì
soutìe sportovní, napø. v kopané
a v korfbalu. Rádi bychom zaloili tradi-

ci závodù v pìtiboji smíených dvojic, které by se utkaly v softtenisu, ringu, bìhu
na 60 m, støelbì na ko a støelbì na cíl.
Nelze nepøipomenout i konání sportovního dne s druební kolou z Polska
a sportovního dne konaného kadoroènì na Den dìtí pro vechny áky, kde
se utkávají v tradièních i ménì tradièních disciplínách.
Z jazykových soutìí je mono se zapojit do klání v konverzaci v anglickém
jazyce èi do olympiády v rodném jazyce.
Své literární vlohy nadaní áci vyuijí
v tradièní Èapkovì Úpici, kde jsme ji
nìkolikrát obsadili první místa. Letos
bude u pøíleitosti oslav 750 let mìsta
Náchoda vyhláena literární soutì Moje mìsto Náchod.
Spíe poètáøsky nadaní áci se zúèastòují Fyzikální èi Matematické olympiády, matematického Klokánka, Pythagoriády èi Archimediády.
áci zajímající se o pøírodu pøedvedou
své vìdomosti v poznávání rostlin a ivoèichù v rámci Biologické olympiády. Zájemci o historii svým mladím spoluákùm z pátých tøíd pøedstavili na konci
loòského kolního roku nìkteré významné
postavy z dìjin starovìku. Témìø sto (!)
dìtí se zapojilo do Zemìpisné olympiády,
kde je èekala práce s atlasy i bez nich.

Bìhem roku mají áci monost zapojit se dle svého zájmu a svých schopností do iroké kály rùzných soutìí. Jejich úspìnost závisí i na pomoci ze strany vyuèujících, kterým patøí podìkování
za jejich èas, který svým svìøencùm vìnují.
K. Kopecká, I. árová
Z TGM v Náchodì oslaví letos
70. výroèí od svého otevøení.
U pøíleitosti tohoto jubilea bychom
chtìli pozvat vechny zájemce ve
dnech 17. a 18. øíjna na den otevøených dveøí a slavnostní akademii ákù
koly. Tìíme se na Vai návtìvu.

Program:

Pátek 17. 10. 2003
9.0010.30 slavnostní zahájení,
ákovská akademie
10.45 vernisá výstavy naeho
uèitele: Milan Boøek  obrazy
14.00 Otevøení koly  volná
prohlídka, monost
obèerstvení
19.00 setkání souèasných a døívìjích pracovníkù koly
Sobota 18. 10. 2003
10.0014.00 volná prohlídka koly
spojená s akademií ákù
a moností obèerstvení.

Náchodský zpravodaj
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Modeláøská soutì a výstava EKOutek
Náchodtí modeláøi poøádají v sobotu
18. øíjna 2003 v BS servis centru (Jídelna Rubena, a. s.) 3. roèník mezinárodní
soutìe a výstavu plastikových a kovových
modelù Kaden Cup Model Náchod 2003.
Návtìvníci mohou zhlédnout modely
pièkové kvality od modeláøù z celé Èeské republiky i ze zahranièí. Zpestøením

bude urèitì i vystoupení souboru maoretek Kytièky Náchod, dále si vylosovaný
návtìvník odnese vìcnou cenu a ke vstupence máme pro kadého malý dárek.
Otevøeno pro veøejnost je od 8.30 hod.
Srdeènì zveme vechny nejen fandy modeláøského sportu na super podívanou.
Martin Schuster, prezident MK Náchod

Sokol Bìloves

a atletický oddíl AC Náchod
poøádají upní kolo soutìe v pøespolním bìhu 4. roèník BÌH MONTACÍ v sobotu
4. øíjna 2003.
Prezentace u lyaøského vleku Brabák v Náchodì-Bìlovsi (200 m nad hotelem
Bonato) od 8.30 hodin. Start první kategorie probìhne v 9.30 hodin v prostoru
prezentace. Tratì jednotlivých kategorií vedou po lesních cestách a pìinách lesu
Montace, povrch tratí je hlinìný, èásteènì asfaltový.
Kategorie:
A
Pøedkolní mláde
150 m
B
Nejmladí áci a ákynì
1.2. tøída
300 m
C
Mladí áci a ákynì
3.4. tøída
600 m
D
Starí ákynì 1
5.6. tøída
900 m
E
Starí ákynì 2
7.9. tøída
1200 m
F
Starí áci 1
5.6. tøída
900 m
G
Starí ákynì 2
7.9. tøída
1200 m
H
Dorostenky
1418 let
2500 m
I
Dorostenci
1418 let
3500 m
J
eny
1934 let
2500 m
K
Mui
1939 let
3500 m
L
Veteránky
35 let a výe
2500 m
M
Veteráni
40 let a výe
3500 m
V cíli obdrí kadý úèastník obèerstvení, diplom a drobnou vìcnou cenu.
Dalí informace poskytne Josef Cvejn, tel. 491 424 623, 603 714 711.

Základní kola, Komenského ul.
Víkendové dny 13. a 14. záøí patøily
v celé naí republice Dnùm evropského
dìdictví. Nejinak tomu bylo i v Náchodì. Stejnì jako minulý rok mohl se zvídavý návtìvník i letos dozvìdìt nìco
z minulosti naeho mìsta. Tentokrát se
o to postaraly dìti ze Základní koly,
Náchod, Komenského 425. Mohli jste
se s nimi setkat u ikova stolu na zá-

meckém kopci, u pranýøe na námìstí
TGM a u podkovy na Karlovì námìstí.
Zde dìti nabízely i upomínkové pøedmìty vyrobené áky ZU J. Falty v Náchodì.
Výtìek z této akce, celkem 2643 Kè,
byl odeslán na sbírkové konto Svìtluka (pomoc nevidomým, multihandicapovaným a zrakovì postieným lidem).

Bìh HronovNáchod
Okresní svaz rekreaèních sportù a KVT
v Náchodì pod zátitou Mìstských úøadù v Náchodì a Hronovì a Obecního úøadu ve Velkém Poøíèí poøádá letos ji
46. roèník silnièního bìhu
HronovNáchod (8850 m)
v sobotu 18. øíjna 2003.

Prezentace probìhne od 7.00 do 9.30
hod. v závodní kanceláøi na MìÚ v Náchodì (nová radnice na námìstí). Start
je v 10.30 hod. na námìstí v Hronovì,
kam budou závodníci dopraveni autobusy. Bìh je veøejným závodem a souèasnì
pøeborem okresu Náchod. Blií informace
na tel. 491 426 744 nebo 491 423 909.

Pøeji pìkný den,
pravdìpodobnì jste bìhem záøí zaznamenali,
e se v nìkterých èeských mìstech (a zároveò po celé Evropì)
konaly akce v rámci Dne bez aut (dále jen
DBA). V Èeské republice mají hlavní
iniciativu Dìti Zemì, pøièem od roku 2002
evropské akce ke DBA u nás koordinaènì zajiuje ministerstvo ivotního prostøedí.
Letos to byl ji 11. èeský roèník s mottem
Budoucnost patøí etrné dopravì, zatímco Evropská komise letos vyhlásila 4. roèník evropského DBA s názvem Ve mìstì
bez mého automobilu  motto bylo Dostupnost pro vechny.
Mìsto Náchod se s øeením problematiky dopravy zabývá samozøejmì v rámci
svých moností. Pøece jen vak zatím
nevyèerpalo monosti pro vytvoøení a udrení komunikaèní a informaèní platformy s úèastí veøejnosti, kdy podobné akce
jako DBA bývají dobrou pøíleitostí, jak
zaèít. Vzhledem k tomu, e v loòském
roce se evropského DBA zúèastnilo 1448
mìst (z toho v ÈR celkem 6) a èeský
DBA se vloni uskuteènil v 73 mìstech,
tak je evidentní vzrùstající nutnost spolupráce úøadù a obèanských sdruení na
øeení závaných dùsledkù automobilové pøepravy ve mìstech.
Mezi nejzávanìjí pøímé dùsledky jízdy automobilem patøí vysoká nehodovost
na silnicích (pøièem v ÈR umírá roènì
o 600700 lidí více, ne je stávající prùmìr nejlepích zemí západní Evropy), dále
hluk a emise (v Náchodì pøedevím vysoká koncentrace NON), stejnì jako obtìování obèanù pohybujících se pìky èi
na kole pøímo v centru zástavby.
Øidièi by mìli vdy zváit, zda je jejich jízda autem po mìstì skuteènì nezbytná. Alternativou zùstává vyuití prostøedkù hromadné dopravy èi nasednout
na kolo a bezpeènì s cyklistickou helmou na hlavì vyjet ven.
Babí léto s modrou oblohou,
Mgr. Kateøina Gerová
odbor ivotního prostøedí
(Zdroj: http://detizeme.cz/denbezaut)
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Mistrovská utkání

v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  øíjen
PÁ 3. 10.

17.00 Náchod F

 Bøezovice

KP III. tø.

PÁ 10. 10.
PÁ 10. 10.

17.00 Náchod D
19.15 Náchod E

 Ústí nad Orlicí
 Poøíèí u Trutnova

KP II. tø. B
KP II. tø. A

SO 11. 10.
SO 11. 10.
SO 11. 10.

9.00 Náchod D
12.00 Náchod C
15.30 Náchod B

 Náchod C
 Liberec
 Jilemnice

KP dorostenci
III. liga mui
III. liga mui

PÁ 17. 10.

17.00 Náchod F

 Smiøice C

KP III. tø.

PÁ 24. 10.
PÁ 24. 10.

17.00 Náchod D
19.15 Náchod E

 Tøebechovice
 Smiøice B

KP II. tø. B
KP II. tø. A

SO 25. 10.
SO 25. 10.

11.00 Náchod
15.00 Náchod

 Ostrava-Hlubina
 Rokycany

I. liga eny
I. liga mui

NE 26. 10.
NE 26. 10.

10.00 Náchod
10.00 Náchod

 Kolín
 Vsetín

I. liga dorostenci
I. liga dorostenky

Termín pøihláek na 31. roèník konèí v nedìli 5. 10. 2003.
SKK Primátor Náchod upozoròuje, e koneèný termín pøihláek do 31. roèníku turnaje neregistrovaných O pohár øeditele Pivovaru Náchod je ji v nedìli 5. 10. 2003.
Pøihláky odevzdejte pøímo v klubovnì náchodské kuelny nebo na telefonních èíslech 491 428 146 a 491 424 993 pøípadnì na e-mailové adrese: majer@cbox.cz.
Losování povinné pro vechna pøihláená drustva se uskuteèní v úterý 21. 10.
2003 v klubovnì kuelkáøské haly SKK Primátor Náchod.
Dále upozoròujeme na zmìnu adresy klubových stránek SKK Primátor Náchod,
která má nyní tuto podobu: http://kuzelky.nachod.net. Dalí zmìna  kuelky jsou
nyní na teletextu televize NOVA str. 292.
Frantiek Majer st., sekretáø klubu

Ke státnímu svátku
28. øíjna 2003
Kokardy, jásot, na praporu prapor, srdce se v dálky rozletí , to byl 28. øíjen
roku 1918 v básni Viktora Dyka. Od temné noci 8. listopadu roku 1620 uplynulo
tehdy témìø tøi sta let, kdy na Bílé hoøe
skonèila samostatnost èeského národa.
Probuzení z této dlouhé noci nepøilo najednou a samo. Po útlumu, který nastal
po bìlohorské tragédii, zaèaly probleskovat okamiky, kdy národ sbíral síly a nadìji na osvobození. Poèínající vzestup sebevìdomí v irích vrstvách èeského lidu
byl tím dùleitìjí, v èím hlubím úpadku se ocitlo v prùbìhu 17. století èeské
národní cítìní. Nejdùleitìjí bylo zvrátit
lhostejnost k èeskému jazyku. O ten byl
sveden nejvìtí zápas v 18. století. Nastala doba obrozenecká, tak dùleitá pro
dalí vývoj v èeských zemích. Zvyovala
se touha po samostatnosti. Nadìje pro
porobené národy uprostøed Evropy pøila
s první svìtovou válkou. V èelo boje za
nai svobodu se v zahranièí postavil
T. G. Masaryk se svými hlavními spolupracovníky dr. Edvardem Beneem a Slovákem Milanem Rastislavem tefánikem.
Doma byl jedním z hlavních vedoucích
odboje starosta Èeské obce sokolské dr.
Josef Scheiner.

Jejich zásluhou a zásluhou dalích hrdinù naeho národa jsme získali svobodu. Byly to nae legie, které prodchnuty
sokolským duchem, bojovaly na vech
frontách svìta za svobodu svého národa. Jejich touha po svobodì byla vedena
pocity, které z naeho ivota jakoby vymizely. Je to hrdost na své dìjiny, národ
a láska k vlasti. Pocity, které dodávají
duchovní a mravní sílu a napomáhají
pøekonávat tìkosti v osobních, pracovních i sociálních problémech.
Kokardy, jásot , tìko zaijeme, ale
praporù vidíme dost, jak dokládají zábìry ze sportovních utkání. Dobrovolné vyvìení státní vlajky je jedním ze znakù
demokracie.
Vrame se k hodnotám, které demokracie nabízí. Svoji úvahu konèím proto druhým verem básnì: Jak je to krásné, pøekonati zápor a býti, rùsti, stavìti.
Nejvýznamnìjí svátek naeho státu,
28. øíjen, oslaví tìlocvièná jednota Sokol
v Náchodì ve spolupráci s mìstským úøadem a dalími organizacemi na slavnostním shromádìní, jeho program bude
upøesnìn. Na toto setkání zveme vechny obèany, pedagogické pracovníky a áky
vech kol.
V. Zelená

Pozvánka

na volejbalovou ligu en
sezóna 20032004
Zápasy doma ve sportovní hale
Na Hamrech Náchod, Praská 696:
eny II. liga skupina B
11. 10. 2003 v 10.00 a 14.00 hod.
soupeø TJ Jiskra Havlíèkùv Brod

Centrum
vzdìlávání
Náchod
Øíjen 2003

u Jak na to? (pro uèitele 1. stupnì),
lektor: Mgr. Zdenìk Petrela; 1. 10.
2003; 14.3017.30 hod.; CV Náchod
u Mikroskopování II/2.  botanika, lektor: RNDr. Jana Dobroruková a Ing. RNDr.
Ludìk Dobroruka, CSc.; 1. 10. 2003;
1417 hod.; Z Náchod-Plhov
u Ateliér øemeslné tvorby  Patchwork
2 (pro irokou veøejnost); lektor: Ines
ovíèková; 1. 10. 2003; 1418 hod.;
CV Náchod
u Chcete umìt pøipravit happening pro
dìti, studenty i pro sebe?
lektor: PaedDr. Marta Pohnerová; 2. 10.
2003; 8.3013.30 hod.; CV Náchod
u Strategie vyetøování ikany, lektor:
Mgr. Jiøí Maléø; 2. 10. 2003; 915 hod.;
CV Náchod
u Mandala III., lektor: Mgr. Dana Hruková; 3.5. 10. 2003; pá 1520 hod., so
920, ne 812; CV Náchod
u Základy orientálního tance I., lektor: Mgr. Dana Hruková; 6. 10. 2003;
1617.30 hod.; CV Náchod
u Abeceda  projektové vyuèování na
1. stupni Z, lektor: Mgr. Alena Aigelová; 6. 10. 2003; 13.3017 hod.; CV Náchod
u Rozcvièky ve kolní tìlesné výchovì,
lektor: Dr. Dana Fialová; 8. 10. 2003;
1416.15 hod.; Z Náchod-Plhov
u Kouzla  netradièní pøístupy k výuce
fyziky, lektor: RNDr. Zdenìk Drozd
Ph.D.; 8. 10. 2003; 1417 hod.; Z Náchod-Plhov
u Ateliér øemeslné tvorby  TKANÍ,
lektor: Ines ovíèková; 8. 10. 2003;
1419 hod.; CV Náchod
u Klasické výtvarné vyjadøování, kresba
2., lektor: PaedDr. Marta Pohnerová; 9.
10. 2003; 8.3013.30 hod.; CV Náchod
u Rizikové situace ve výchovì dítìte,
lektor: PhDr. Jarmila Klégrová; 10. 10.
2003; 10.3015 hod.; CV Náchod
u Pleteme z pedigového proutí 2.
 klobouk, lektor: Mgr. Eva a Jitka Po-

Náchodský zpravodaj
lákovy; 11. 10. 2003; 812 hod. nebo
1317 hod.; CV Náchod
u Enneagram 1., lektor: Mgr. Dana
Hruková; 13. 10. 2003; 1519 hod.;
CV Náchod
u Extrémnì nadané dìti v M a Z, lektor: PhDr. Václav Mrtík; 15. 10. 2003;
1417 hod.; CV Náchod
u Metodické øady tìlesné výchovy na
1. stupni Z  míèové hry, lektor: Mgr.
Adriana Koláøová; 15. 10. 2003; 1416
hod.; Z Náchod-Plhov
u Vybrané demonstraèní pokusy z organické chemie, lektor: Doc. PaedDr. Jiøí
Rychtera, Ph.D.; 15. 10. 2003; 1417
hod.; Z Náchod-Plhov
u Metodické øady v anglické gramatice 3., lektor: Mgr. Zdena Jirková; 15. 10.
2003; 14.3016 hod.; CV Náchod
u Lept, lektor: Mgr. Jiøí Kuèík; 15. 10.
2003; 8.3015 hod.; CV Náchod
u Arteterapie v M, lektor: PaedDr.
Marta Pohnerová; 16. 10. 2003; 8.30
13.30 hod.; CV Náchod
u Lidové tance pro Z 1., lektor: Martina Pavlasová; 16. 10. 2003; 1417
hod.; Z Náchod-Plhov

Pedagogické
centrum
Hradec
Králové
Program vzdìlávacích
akcí v Náchodì
u 5-07-1-01 Biologické zbranì a my
1. 10., 911 hodin, Jiráskovo gymnázium, lektor: RNDr. Ale Macela, CSc.,
øeditel Ústavu radiobiologie, molekulární
patologie a imunologie VLA
u 5-02-1-02 Rozvoj grafomotorikyrytmická cvièení, 6. 10., 911.30, 13.30
16, Jiráskovo gymnázium, lektor: Mgr.
Jana Dolealová, PdF HK
u 5-14-1-01 Kurz zdravotnického minima a první pomoci, 7. 10., 1013
hodin, Jiráskovo gymnázium, lektor:
MUDr. Renata Krèmáøová, pediatr se
zkuenostmi z VÈ aktivit
u 5-00-1-02 Kriminalita dìtí a mládee
8. 10., 912 hodin, Jiráskovo gymnázium, lektor: pprap. Eva Prachaøová, odborníci z Kriminální sluby a vyetøování Hradec Králové, specializovaní na práci
s dìtmi a mládeí
u 5-05-1-02 Jak na obèanku aneb Uèíme zajímavì, 13. 10., 1416 hodin, Jiráskovo gymnázium, lektor: PaedDr. Marie Frolová, krajská metodièka OV
u 5-05-1-03 Dílna uèitelù dìjepisu,
14. 10., 912 hod., Jiráskovo gymnázium, lektor: PaedDr. Miroslav Kudyvejs,
øeditel Z M. Horákové Hradec Králové

u Kvalita a evaluace v souèasné kole, lektor: RNDr. Pavel Faltýsek; 16. 10.
2003; 915 hod.; CV Náchod
u Specifická porucha poèítání  vývojová dyskalkulie, lektor: Mgr. Zdeòka
Skluzáèková; 18. 10. 2003; 10.3015
hod.; CV Náchod
u Romské dìti pøi vstupu do Z, lektor: Mgr. Viktor Sekyt; 21. 10. 2003;
10.3014.30 hod.; CV Náchod
u Nerostné suroviny ÈR, lektor: RNDr.
Jaromír Starý  Geofond; 22. 10. 2003;
1417 hod.; Z Náchod-Plhov
u Burza výtvarných nápadù 1., lektor:
Mgr. Lenka Prokeová; 22. 10. 2003;
1417 hod.; CV Náchod
u Základy dekorativní tvorby 1., lektor: PaedDr. Marta Pohnerová; 23. 10.
2003; 8.3013.30 hod.; CV Náchod
u Mluvený projev II., lektor: herec
a pedagog Jan Pøeuèil; 23. 10. 2003;
915.30 hod.; CV Náchod
u Numerologie, lektor: Mgr. Dana Hruková; 24.26. 10. 2003; pá 1520, so
920, ne 812 hod.; CV Náchod
u Politické haraení (s politiky stále
netanèím) aneb Veèer Zuzany Bubílkou 5-03-1-02 Na pomoc uèitelùm èeského jazyka. Poezie 20. století, 15. 10.,
913 hodin, Jiráskovo gymnázium, lektor: Mgr. Jiøí Studený, literární tvùrce a
pedagog, Univerzita Pardubice
u 5-12-1-02 MS Word. Metodika pro pokroèilé, 16. 10., 23. 10., 30. 10., od
14.3018, lektor: RNDr. Jan Preclík,
uèitel VYT, Jiráskovo gymnázium, Náchod
u 5-10-1-02 Tradièní lidové písnì
z Krkono, Orlických hor a pøilehlých
krajù, 17. 10., 1013 hodin, DDM Déèko, lektor: Mgr. Jan Sündermann, pedagog volného èasu DDM HK
u 5-01-1-01 Vyuití relaxaèních technik ve kolní praxi. Koncentrace a meditace, 21. 10., 912 hodin, DDM Déèko,
lektor: Mgr. Jarmila Koudelková, cvièitelka jógy
u 5-07-1-02 Zemìpisná mozaika svìta.
Thajsko, Kamboda, Malajsie a Singapur,
23. 10., 912.30 hodin, Jiráskovo gymnázium, lektor: PhDr. Pavla Teichmanová, øeditelka jazykové agentury
u 5-04-1-03 Konverzaèní témata v anglickém jazyce, 23. 10., 1415.30 hodin,
Jiráskovo gymnázium, lektor: PaedDr.
Jana Helikarová, soukromá uèitelka AJ
u 5-02-1-03 Vyuití gymnastických
míèù v M a D. Gymbally, 24. 10.,
1012.30 hodin, DDM Déèko, lektor:
Mgr. Ludmila Boháèová, uèitelka zdravotní TV, Z Trutnov
Pøipravujeme
K Výuka poèítaèové grafiky a písmové
kultury ve výtvarném oboru, 30. 10.,
913.30 hodin, Jiráskovo gymnázium,
lektor: Vladimír Beran, zástupce øeditele, ZU Police nad Metují
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vé a Miloslava imka, vedoucí zájezdu:
Leo Poláek; 27. 10. 2003; Divadlo
J. Grossmanna Praha, Václavské nám.;
program: DROPINbeseda s Dr. J. Doudouzávislosti, exkurze v Èeském rozhlase, prohlídka areálu Vyehrad, televizní
natáèení  Divadlo J. Grossmanna. Spoleèný autobus.
Prùbìnì probíhají celoroèní kurzy cizích
jazykù a kurzy výpoèetní techniky.
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
l písemnì: Centrum vzdìlávání, Smiøických 1237, 547 01 Náchod
l elektronickou potou:
centrum@cvnachod.cz
l prostøednictvím webových stránek:
www.cvnachod.cz
Více informací na tel.: 491 422 437,
491 422 416

Pøehled výstav
poøádaných v øíjnu 2003
Regionálním muzeem v Náchodì

Malujeme pro radost
Pøednákový salonek a chodba stálé expozice Okresního muzea, Masarykovo
námìstí, èp. 18, Náchod
7.31. 10. 2003, dennì mimo pondìlí
912; 1317 hod.
Výstava prací zaèínajících výtvarníkù,
poøádaná Centrem vzdìlávání v Náchodì.
Výstavu je mono zhlédnout jako souèást
prohlídky stálé expozice nebo samostatnì za sníené vstupné 10 a 5 Kè. Slavnostní vernisá probìhne 13. 10. 2003.
Výstava obrazù Miroslava Lazara
a Jany Bednáøové
Výstavní síò, roh Tyrovy
a Zámecké ulice, Náchod
7. 10.  1. 11. 2003; dennì mimo
nedìle a pondìlí 912; 1317 hod.
Vstupné: 10; 5 Kè. Slavnostní vernisá
probìhne v pondìlí 6. 10. 2003.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18,
dennì mimo pondìlí 912, 1317 hod.
Vstupné: 30; 15 Kè, studenti v rámci
kolní výpravy 10 Kè, uèitelé jako doprovod zdarma. Organizované výpravy lze
objednat na èísle: 491 433 722.
Pevnost Dobroov
Otevøeno dennì mimo pondìlí 1012;
13.3016 hod. Vstupné: 40; 20 Kè. Návtìvu pevnosti lze objednat na tel.:
491 423 248; na adrese: Okresní muzeum, Zámek 1284, 547 01 Náchod; nebo
elektronicky: muzeum.nachod@worldonline.cz.
Podrobnosti o aktuálních, pøipravovaných, ale i ukonèených výstavách získáte na internetové adrese http://
www.muzeum.nachod.web.wo.cz
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Zubní pohotovost v øíjnu 2003
4. a 5. 10. 2003

MUDr. Beseda Juraj

11. a 12. 10. 2003

MUDr. Cejnarová Eva

18. a 19. 10. 2003

MUDr. Èábelková Renata

25. a 26. 10. 2003

MUDr. Domáò Jiøí

28. 10. 2003

MUDr. Klimek Jan

1. a 2. 11. 2003

MUDr. Grummichová Blanka

PROGRAM
11. 10. 2003 Drakiáda  od 14 hodin,
na kopci pod Vyhlídkou, startovné 10
Kè. Soutìní odpoledne o nejmeního,
nejvìtího, nejkrásnìjího draka, nejdelí a nejvyí draèí let. Hodnotíme
pouze draky vlastní výroby! Tìíme se
na vae dráèky, ale hlavnì na Vás.
29. 9. 2003. Matýsek  klub maminek s dìtmi, zahajuje èinnost
Cvièení maminek s dìtmi: pondìlí
a støedy 910 hodin, velký sál Déèka,
vede Kateøina Huková.

Nové Mìsto nad Metují
Komenského 48
Náchod
Denisovo nábøeí 665
Hronov
ul. Jiøího z Podìbrad 937
Èervený Kostelec
bývalý Elitex
stomatologická ordinace
Náchod
Èeských Bratøí 407
Náchod
Raisova 677

Výtvarné úterky: 910.30, kulatý sál
Déèka, výtvarné pokusy s barvami, papírem, látkou a hlínou, vede Mgr. Petra Killarová.
Podzimní prázdniny  výlet do Babylonu v Liberci
nejvìtího zábavného komplexu v ÈR.
Aquapark  nejvìtí soustava bazénù
a jeskyní, tobogány, vodní atrakce.
Lunapark  obrovský dìtský komplex
her a atrakcí.
Odjezd 29. 10. 2003 ve 4.50 z vlakového nádraí v Náchodì; návrat ve
22.10 na vlakové nádraí v Náchodì.
Cena: 350 Kè.

Dny èesko-polské kultury

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

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

Loutkové divadélko
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
uvádí 4. 10., 11. 10.
a 18. 10. 2003 pohádku

Zlatovláska

a 25. 10., 1. 11. a 8. 11
pohádku

Den Kuáska
a Kutilky
Pøedstavení zaèínají vdy
v 15 hodin, 11. 10. a 1. 11.
2003 navíc i v 17 hodin
pro starí dìti a dospìlé.

Srdeènì zveme dìti i rodièe. Loutkáøi.

Burza

dìtského obleèení
termín: 15. 10. 2003
pøíjem obleèení:
14. 10. 2003, 1618 hod.
prodej obleèení:
15. 10. 2003, 1518 hod.
výdej obleèení:
16. 10. 2003, 1718 hod.
Burza se koná v prostorách
výmìníku tepla na sídliti
u nemocnice v ulici Zelená.
15. záøí 2003 byl zahájen mìsíc kulturních a vzdìlávacích akcí, konaných
v rámci Dnù èesko-polské køesanské kultury. Více informací na www.dnykultury.cz.

Blií informace na telefonním èísle
491 421 036, árka Schumová

Náchodský zpravodaj
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Program Senior klubu Církve v Náchodì
Ètvrtek 1. 10. od 14.00 hod.
Mezinárodní den seniorù
 posezení v Klubu s besedou, hudbou a obèerstvením
(za pøíznivého poèasí v zahradì)
Ètvrtek 9. 10. od 14.00 hod.
Beseda k dìjinám Náchoda
s panem Oldøichem afáøem
Ètvrtek 16. 10. od 14.00 hod.
Video Josefa Zavøela z výletu
do Podkrkonoí a z tajného výletu
Ètvrtek 23. 10. od 14.00 hod.
Vzpomínky na Turecko
 o svých záitcích z cest vypráví a diapozitivy doprovází dr. Pavla Teichmanová
Ètvrtek 30. 10. od 14.00 hod.
Posezení u videa
SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00
do 16.30 hodin a je k dispozici vem seniorùm a jejich pøátelùm. K vyuití je denní tisk, knihovnièka, televize, spoleèenské
hry, obèerstvení. Programové zprávy sledujte na vývìskách
v podloubí radnice, na Husovì námìstí, v pøízemním oknì Klubu, Novinách Náchodska a ECHU.

Sdruení zdravotnì postiených Náchod
Praská 1759, 547 01 Náchod
Sdruení zdravotnì postiených Náchod poøádá v úterý
21. øíjna 2003 od 13.30 hod. ve velkém sále restaurace Vatikán pracovní schùzi. Monost zaplacení pøíspìvkù na rok 2004.
Malé obèerstvení, káva, zákusek, zajitìno.
Program: Krátká zpráva o èinnosti za tøetí ètvrtletí 2003
 Elika Rýdlová, pøedsedkynì sdruení. Volba nového èlena
do výboru  navren Petr Holinský. Zpráva o kulturní èinnosti
za tøetí ètvrtletí 2003 a informace o podzimních akcích  Zdena Semeráková, kulturní referent. V diskuzi vystoupí pozvaní
hosté: Ing. Oldøich Ètvrteèka  starosta mìsta Náchoda, MUDr.
Novák  vedoucí sociální správy Náchod, MUDr. Beneová
 lékaøka, Dana Vítová  øeditelka Centra pro ZP Náchod. Výbor srdeènì zve své èleny na plnohodnotnou schùzi.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
ve vech prostorách zámecké jízdárny:
výstavu brnìnského grafika a typografa Jiøího indlera
 grafika, kaligrafie (12. 9.  2. 11.)
Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Jiøí Jirák
TRUHLÁØSTVÍ
Nábytek, bytové doplòky,
kuchyòské linky, okna, dveøe
Starkoè 13, 547 01 Náchod
tel./fax: 491 435 185
mobil: 608 527 385

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Raisova ul., 547 01 Náchod. Faráø PaedDr. Zdenìk Kovalèík, e-mail: noccsh.kov@seznam.cz, tel.: 491 426 223, mobil:
737 475 945, bohosluby kadou nedìli v 8.30 hodin. Biblické
hodiny pro dospìlé v pondìlí v 16.30 hod. Kolumbárium bude
otevøeno dennì od 9 do 17 hodin. Diakonie Broumov otevøela
Na Hamrech (v bývalé poslanecké kanceláøi Mgr. Z. Horníkové) prodejnu a výdejnu atstva a obuvi pro sociálnì slabé, která
je otevøena v úterý a ètvrtek od 9 do 17 a v pátek od 9 do 12
hodin. Zodpovìdnou osobou je paní M. Zítková. Vzpomínkové
bohosluby na zesnulé  sobota 1. 11. v 16 hod., nedìle 2. 11.
v 8.30 hod. Jména zesnulých do obìtinkového vìnce hlaste ve
farní kanceláøi v úøedních hodinách nebo po bohoslubách.

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka 603 861 275, kaplan P. Mgr. Jaroslav Jirásek 491 431 325,
737 755 480, internetová stránka: http://www.volny.cz/nfara;
Bohosluby: po 7.00, út 18.00, st 18.00, èt 7.00, pá 7.00 a 18.00,
so 7.00 a 18.00, ne 7.30, 9.00 a 18.00 v kostele sv. Vavøince,
10.15 v kostele sv. Michaela. V kostele sv. Jana Køtitele na høbitovì bohosluby 1. 11. 2003 v 16.00 a 2. 11. 2003 v 10.30.

Èeskobratrská církev evangelická

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

Církev adventistù sedmého dne

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

Církev bratrská

Purkyòova 584, 547 01 Náchod, kazatel Daniel Kvasnièka, tel./fax: 491 427 332; mobil: 604 947 739. Vikáø: David Beòa, LicTheol, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický,
CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz; internetová stránka:
www.kvasnicka.info. Bohosluby v nedìli v 9.30, biblické
studium ve støedu v 18.30 hodin. Akce dìtí a mládee
v oznámení a na telefonu.

Beránek Náchod, a. s.

uvádí v mìsíci ØÍJNU:
Støeda
1. 10. 2003
v 19.00 hodin
SLEVA

Alexandr Gregar: Zelòaèka
Divadelní soubor pøi Mìstském
kulturním støedisku v È. Kostelci
Vstupné: 60, 50, 40, 30 Kè
Pøedprodej od 15. 9. 2003

Nedìle
19. 10. 2003
v 15.00 hodin

Pohádka o líných straidlech
Divadelní agentura Gordia
Pøedstavení pro dìti
Vstupné: 40, 30, 20, 10 Kè
Pøedprodej od 29. 9. 2003

Ètvrtek
2. 10. 2003
v 17.00 hodin

Vernisá výstavy Lubo Janata
Foyer mìstského divadla

Pondìlí
20. 10. 2003
v 19.00 hodin

Úterý
7. 10. 2003
v 19.00 hodin
SLEVA

Posezení s Bárou tìpánovou
Show populární hereèky
a moderátorky
Vstupné: 90, 80, 60, 40 Kè
Pøedprodej od 15. 9. 2003

Travesti skupina SCREAMERS
 The Best 2
Pronájem
Vstupné: 200, 190, 180, 150 Kè
Pøedprodej od 8. 9. 2003

Støeda
22. 10. 2003
v 19.00 hodin

Støeda
8. 10. 2003
v 19.00 hodin

Andrzej Chorosiñsky (PL)
 varhany
Koncert ab. cyklu  skupina K
Husùv sbor Náchod
Vstupné: 90 Kè
Pøedprodej od 22. 9. 2003

Dobré mravy podle Gutha
 Jarkovského
Literárnì hudební veèer
vìnovaný vztahu známé
osobnosti k Náchodu
Malý sál mìstského divadla
Vstupné: 40 Kè
Pøedprodej od 6. 10. 2003

Ètvrtek
23. 10. 2003
v 19.00 hodin

Lenka Filipová
 koncertní turné 2003
Vstupné: 190, 170, 150, 130 Kè
Pøedprodej od 1. 10. 2003

Ètvrtek
30. 10. 2003
v 19.00 hodin

Swing sextet a Laïa Kerndl
Koncert na velkém sále
Vstupné: 130 Kè
Pøedprodej od 13. 10. 2003

Úterý
14. 10. 2003
v 19.00 hodin

F. G. Lorca: Dùm Bernardy Alby
Klicperovo divadlo
Hradec Králové
Pøedstavení ab. cyklu  skupina A
Vstupné: 130, 110, 90, 70 Kè
Pøedprodej od 29. 9. 2003

PØEDPRODEJ VSTUPENEK v recepci hotelu U Beránka, otevírací doba: pondìlí-nedìle 920.00 hodin,
tel. 491 433 118. Sleva 30 % na oznaèené programy pro dritele prùkazù MìÚ v Náchodì, ZTP
a ZTP/P. Prùkazy na vyzvání pøedlote pøi kontrole vstupenek. Vozíèkáøi po telefonickém nahláení
na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

