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kadým rokem se ohlííme za rokem
minulým a hodnotíme, jak se nám podaøilo splnit to, co jsme si pøedsevzali. Dnes mi
dovolte ohlédnout se nejenom za rokem
minulým, ale i za tìmi, je tvoøily volební
období 20022006. Porovnat èiny a sliby,
nebo jak je známo, tyto se mají plnit nejen o Vánocích.
Pro mìsto Náchod bylo jistì nejvýznamnìjí událostí, z hlediska státoprávního,
zaøazení do kategorie mìsta tøetího typu.
Stali jsme se tímto øídícím centrem pro 38
obcí a pøiblinì 68 tisíc obyvatel. Pøevzali
jsme agendu bývalého okresního úøadu
a z velké èásti i Policie ÈR. Zajistit podmínky pro fungování takovéhoto úøadu nebylo lehké. Pøesto se ve zvládlo témìø bez
pøipomínek obèanù a mnozí tuto zmìnu
ani nezpozorovali. Chtìl bych tímto podìkovat tìm, kteøí se o to zaslouili ve vedení radnice, ale i vedoucím jednotlivých odborù.
Tato zmìna nám pøinesla i jednu velkou výhodu. Po ne vdy jednoduchých jednání se zástupci státu jsme získali do majetku budovy, které nám umonily významnì zlepit poskytované sluby obyvatelùm,
a to i pro handicapované osoby. Získali
jsme prostory pro informaèní centrum
a monost pøedat starou historickou radnici pro potøeby muzea.
Posuzuje-li se úspìnost vedení s ohledem na jeho èinnost, zkoumá se pøedevím
hledisko finanèní. I z tohoto hlediska vychází nae mìsto velice dobøe. Mìsto podstatným zpùsobem zvýilo podíl investic,
zvìtilo svùj majetek cca o 170 mil. Kè
a pøitom sníilo dluhovou slubu o více ne
polovinu. Vyuití finanèních prostøedkù
bylo vestranné a domnívám se, e ani jedna kapitola rozpoètu mìsta nebyla oizena. Netvrdím, e vichni byli s pøidìlenými
prostøedky uspokojeni. V souèasné dobì,
kdy jetì stále doháníme, a ji v údrbì,
investicích èi chybìjících slubách, manko
minulých let, to ani není moné.
Pøipomeòme si, kam podstatná èást tìchto prostøedkù smìøovala a jaké hodnoty
byly vytvoøeny.
V oblasti kolství jsme dokonèili rekonstrukce kol Z TGM, a Komenského
a koly ve Starém Mìstì. Zapoèali jsme
i úpravu Z Plhov výstavbou sportovního
zaøízení. Pro tuto kolu je pøipravena zásadní rekonstrukce v pøítích letech.
S ohledem na zmìnu nìkterých norem
bude mono pøistoupit i k úpravám Z
Bìloves. Nezanedbali jsme ani mateøské
koly. Finanèní prostøedky byly vloeny
nejen do vybavení, ale i zásadních stavebních úprav. V uplynulém volebním období
jsme rovnì získali do vlastnictví budovu
Déèka a museli jsme zajistit nejen jeho
provoz, ale pøedevím sanovat stav budo-

vy. I toto si vyádalo nemalé prostøedky
z mìstského rozpoètu.
Velkou výzvou pro nastávající volební
období je pøestavba bývalé vojenské správy
na ZU. Jsem pøesvìdèen, e touto stavbou
získá mìsto nejenom novou kvalitu pro
výuku ákù, ale i dalí reprezentativní budovu v centru mìsta. Tak jako se jí stala po
rekonstrukci i mìstská knihovna na Kamenici. Rekonstrukce knihovny zvýila zájem
o její sluby. Doufám, e k tomu pøispìla
i vybudovaná pìí zóna a celkové úpravy
v centru mìsta. Z mého pohledu je nutné,
aby Náchod, který je suovaný tranzitní
dopravou, mìl co nejvíce klidových zón.
Jetì v letoním roce bude dobudováno
Karlovo námìstí, úvahy mìsta se musí obrátit v tomto smìru k Masarykovu námìstí
a volnému prostranství po a. s. Tepna.
V oblasti komunikací bylo vynaloeno
velice mnoho prostøedkù. Byly zrekonstruovány vechny krajské komunikace (Podìbradova, Kladská, Broumovská, Odboje,
zahájena Borská) a to za nemalé finanèní
úèasti mìsta. Nebyly vak zanedbány ani
místní komunikace. Pøesto máme v Náchodì znaènou èást ulic nezpevnìných. Vìnována byla pozornost i opravám chodníkù
a výstavbì cyklostezek. Nelze opomenout
ani vybudování pøemostìní u Itálie, podchody pod tratí, záchytná parkovitì v ulici Raisovì a na Plhovì. Po dlouhých jednáních se státními orgány byl rozpracován
i plán obchvatu mìsta a do konce roku je
mono oèekávat první výsledky.
Nových 42 bytových jednotek nájemního bydlení bude vlivem zmìny politiky vlády zøejmì posledních postavených z prostøedkù mìsta. Proto jsme umonili soukromému subjektu na SUNu postavit
komerèní byty, jejich výstavba mùe pokraèovat i v pøítích letech. Ukazuje se
vak, e nai obèané mají spíe zájem
o individuální zpùsob výstavby, a proto je
nutné pøipravit lokality i pro tento druh.
Pøes vechno budování, mìsto Náchod
ilo té plnohodnotným ivotem v oblasti
kultury, sportu a obèanských aktivit. Pøipomìòme tøeba oslavy 750 let, návtìvu
pana kvoreckého, pana prezidenta, ale
i mistrovství svìta juniorù v kuelkách.
To ve by samozøejmì nebylo moné bez
práce mnoha organizátorù. A to z øad Vás
obèanù, obèanských rad i jednotlivcù. Zároveò bych také rád touto cestou podìkoval èlenùm komisí, výborù a zvlátních
orgánù rady a zastupitelstva mìsta. V tìchto orgánech pracovalo více ne 220 obèanù, kteøí svou prací pøispívali k èinnosti
rady i zastupitelstva. Dìkuji Vám vem za
zájem o mìsto Náchod, za Vá pøíspìvek
k ivotu tohoto mìsta a za inspiraci, které
se nám, vedení mìsta, od Vás dostávalo.
Ing. Oldøich Ètvrteèka
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Zprávy

z radnice
Rada mìsta 19. 9.

Vyhrazené stání na ul. Bìloveská
l RM souhlasila se zøízením vyhrazeného stání pro majitele objektu bývalé spoleènosti INTEGRAF v Bìloveské ulici.
ádost byla doloena z hlediska bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu souhlasem Policie ÈR a z hlediska zásahu
do komunikace I/33 souhlasným stanoviskem ØSD Hradce Králové.
Vyhrazené stání pro vlastníky
pozemkù, na nich je postavena
místní komunikace  udìlení výjimky
l RM souhlasila se zøízením vyhrazeného stání pro adatele z ul. Tepenské za
podmínek, e tento adatel nebude vyadovat souèinnost mìstské policie pøi ochranì vyhrazeného stání a vyhrazené stání
bude vymezeno tak, aby nedocházelo
k poruování bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu.
Smìrové sèítání dopravy v Náchodì
l RM souhlasila s provedením smìrového sèítání v Náchodì a uvolnìním èástky
10 tis. Kè na tuto akci. Dopravní prùzkum
se uskuteènil 26. záøí.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem èásti pozemku
o celkové výmìøe 134,1 m v ulici Na Hamrech, na kterém je umístìna terasa
a zdìný objekt restaurace u haly. Nájemné je stanoveno na základì smìrnice
mìsta ve výi 80.379 Kè/rok s kadoroèním navýením o inflaci podle ÈSÚ. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou se zpìtnou platností od 1. 1. 2006.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy s panem Jiøím Nápravníkem na
pronájem stánku a klubovny na zimním
stadionu v Náchodì za cenu 3 tis. Kè/
mìsíc. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s platností vdy od 1. 9. do 30. 3.
pøísluného roku.
l RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy na pronájem objektu zámeckého sklípku dohodou k 30. 9. 2006
a s pøedloením nabídky bezplatného pronájmu uvolnìných objektù a pozemku spoleènosti Lesy mìsta Náchoda, spol. s r. o.
l RM uloila odboru správy majetku
a financování zahájit jednání o pøevodu
pozemkù dotèených stavbou cyklostezky
Velké Poøíèí  Náchod  Peklo o celkové
výmìøe 301 m z vlastnictví ÈR  Povodí
Labe, s. p., Hradec Králové do vlastnictví
mìsta Náchoda.
Zmìna Územního plánu
sídelního útvaru Náchod è. 4
l RM souhlasila v rámci projednávání
zmìny územního plánu è. 4 se zmìnou

lokality Nad Zastávkou z vícepodlaní
zástavby a z trvalého travního porostu na
nízkopodlaní bytovou zástavbu.
Lávky pøes øeku Metuji
Ostrovy a Peklo
l RM schválila uzavøení dodatku smlouvy o dílo na akci Lávka pøes øeku Metuji
Ostrovy a Lávka pøes øeku Metuji Peklo na rozíøení pøedmìtu plnìní o zvýení výmìry základù, provedení asfaltového krytu napojovacích cest k lávkám
a o provedení asfaltového krytu v délce
101 m od lávky v Pekle po mostek pøes
potok Oleenka.
Výbìr a schválení zhotovitelù staveb
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
výbìru zhotovitele stavby Stavební úpravy komunikace ul. Alova v Náchodì
a uzavøela smlouvu o dílo s firmou M-Silnice, a. s., odtìpný závod 03 Trutnov.
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek na zhotovení stavby Chodník ul.
Jugoslávská u Snìky Náchod a uzavøela smlouvu o dílo s uchazeèem na 1. místì  firmou M  SILNICE, a. s., Pardubice za nabídkovou cenu 712.795 Kè vèetnì DPH. Z toho mìsto Náchod zaplatí
chodník  213.898 Kè vèetnì DPH a vlastníci komunikace, tj. Snìka, výrobní drustvo a Prádelny a èistírny Náchod, a. s.,
si zaplatí sami svou stavbu.
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek na zhotovení stavby Stavební úpravy chodníku pøes silnici I/33 Bìloves
v Náchodì a uzavøela smlouvu o dílo
s uchazeèem na 1. místì  firmou M 
SILNICE, a. s., Pardubice za nabídkovou
cenu 919.836 Kè vèetnì DPH.
Oprava komunikací v Náchodì
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
a uloila zajistit realizaci opravy komunikace ul. U Koupalitì nákladem max.
2 850 000 Kè vè. DPH a uzavøít smlouvu o dílo s firmou STRABAG, a. s., ve
spolupráci s firmou ZBA.
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
a uloila zajistit realizaci opravy komunikace ulice Krásnohorské (1. èást  komunikace po garáe) s nákladem max.
2 005 000 Kè a uzavøít smlouvu o dílo
s firmou STRABAG, a. s., ve spolupráci
s firmou ZBA.

TELEGRAFICKY:

l RM schválila výpovìï firmì GrECo.,
International, poradenství pro riziko
a pojitìní, s. r. o., která na základì smlouvy zajiovala pro mìsto poradenství, zastupování a zprostøedkování pojistných
smluv. Na pojitìní majetku mìsta bude
vypsáno nové výbìrové øízení.
l RM schválila pouití mìstského znaku
Náchoda na dresech basketbalových drustev mládee TJ SP stavební Náchod
a na propagaèních materiálech mìsta
 pexesu a hracích kartách (kvarteta),
zobrazujících náchodské budovy a histo-

rické zajímavosti z dílny výtvarníka
a malíøe p. Jaroslava City.

Rada mìsta 3. 10.

Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì uzavøené se spoleèností Harpen ÈR, s. r. o. Dodatkem se
zvyuje poèet pøedaných výmìníkových
stanic na 35. Dodatek se uzavírá s úèinností od 1. 10. 2006.
l RM souhlasila s postupem pøi vyklízení
skladù na Správì budov Náchod, s. r. o.
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
ozdravìní rybníèku v ulici Rybáøské
a uloila zajistit realizaci vyèitìní v roce
2006.
ádost o dotaci
na zateplení objektu polikliniky
Mìsto Náchod jako vlastník polikliniky
chce v lednu poádat Èeskou energetickou agenturu v Praze o dotaci na zateplení (výmìnu) obvodového plátì, výmìnu oken a zateplení støechy tohoto objektu.
l RM souhlasila se zadáním vypracování
projektové dokumentace a uzavøením
smlouvy s ing. Jaroslavem Chloupkem,
stavební projekce  Letovice jetì v letoním roce.
Projektová dokumentace
 ul. Prodlouená
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
opravy této komunikace a uloila odboru
správy majetku a financování zajistit realizaci opravy jetì v roce 2006 systémem
stabilizace za dodrení limitu nákladù.
Projektová pøíprava ul.
Nad Celnicí  2. èást komunikace
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
a uloila zajistit vypracování projektové
dokumentace.
Celkem se jedná o cca 100 m komunikace, její výstavba by mohla být realizována v roce 2007.
Urbanistická studie zástavby
v lokalitì nad nemocnicí
l RM vzala na vìdomí pøedloený návrh
studie zástavby rodinných domkù v lokalitì nad nemocnicí a uloila její dokonèení. Jedná se o parcelaci pro 16 rodinných
domkù a pøípravu výstavby inenýrských
sítí. V souèasné dobì je studie pøedkládána jednotlivým komisím k vyjádøení a projednávána zmìna územního plánu è. 3.
Rekonstrukce vnitøních rozvodù objektu Déèka  projektová dokumentace
l RM schválila uzavøení smlouvy o dílo
na zhotovení projektové dokumentace na
rekonstrukci vytápìní v Déèku s firmou
Ing. Jiøí Bohadlo  PROTERM, Náchod.
l RM schválila uzavøení smlouvy o dílo
na zhotovení projektové dokumentace na
rekonstrukci vnitøních rozvodù vody,
kanalizace, elektroinstalace, souvisejících
stavebních úprav a opravu fasády Déèka
s firmou PROXION, s. r. o., Náchod.
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Karlovo námìstí
l RM vzala na vìdomí pøedloenou zprávu
o postupu prací na rekonstrukci Karlova
námìstí.
 øíjen  dokonèeny chodníky po obou
stranách námìstí
 dále se bude pracovat na fontánì
 práce na kontejnerech pro stromy vèetnì výsadby stromù
 kanalizace, veøejné osvìtlení
 práce na parkoviti
 nakonec dládìní námìstí
Harmonogram je zpracován do 20. listopadu 2006 a jeho dodrení bude záviset na pøíznivých klimatických podmínkách.

TELEGRAFICKY:

l RM schválila úhradu nákladù spojených
s prezentací mìsta Náchoda na veletrhu
cestovního ruchu Regiontour 2007  Brno
pro dva zástupce Náchoda.
l RM souhlasila s vypsáním výbìrového
øízení na kompletní pojitìní majetku
mìsta Náchoda.

Zastupitelstvo mìsta 9. 10.

Majetkoprávní úkony obce
l ZM schválilo provedení výkupu pozemkù v plánované trase cyklostezky z Náchoda
do Pekla o celkové výmìøe 46 382 m .
l ZM schválilo pøevod jednotlivých parcel v katastrálních územích Bìloves
a Malé Poøíèí, které budou potøeba pøi
vybudování pøeloky komunikace II/303
Bìloves  Velké Poøíèí
 do vlastnictví ÈR  Øeditelství silnic
a dálnic prodejem za cenu dle znaleckého posudku zpracovaného v dobì pøevodu
 do vlastnictví Královéhradeckého kraje
 Správy a údrby silnic  bezúplatným
pøevodem (darováním). Pøedmìtem pøevodu budou a výmìry zjitìné geometrickým plánem, kterým bude zamìøeno
skuteèné provedení stavby.
l ZM schválilo nabytí dalích parcel od
soukromých majitelù potøebných pro vybudování pøeloky komunikace II/303
Bìloves  Velké Poøíèí  do vlastnictví
mìsta Náchoda. K pøevodu bude uzavøena smlouva o smlouvì budoucí kupní opìt
s tím, e pøedmìtem pøevodu budou a
výmìry zjitìné geometrickým plánem,
který zamìøí skuteèné provedení stavby.
Pøevod bude za cenu zjitìnou dle znaleckého posudku zpracovaného v dobì pøevodu. Pøevod zbylých èástí dotèených pozemkù bude vykupován za cenu do
10 Kè/m .
l ZM schválilo provedení výkupu lesních
pozemkù o celkové výmìøe 34 755 m
v Bìlovsi vèetnì lesního porostu.
l ZM schválilo prodej jednotlivých bytových jednotek v èp. 1550 a èp. 1527
v Praské ulici a èp. 1959 v ulici Bílé stávajícím nájemníkùm dle Zásad prodeje bytù.

l ZM zamítlo prodej pozemku (zboøenitì) o výmìøe 97 m v Bìlovsi. Prodej byl
zamítnut s ohledem na doporuèení komise energetické a ivotního prostøedí
k dodrení vyuití pozemku dle stávajícího územního plánu, který zde urèuje izolaèní a ochrannou zeleò.
Koncepce MìSSS Marie
l ZM schválilo Koncepci Mìstského støediska sociálních slueb Marie. Objekt
Marie jako domov pro seniory, Harmonie
I a II jako domy nájemní se sociální slubou peèovatelskou dle potøeby klientù.
V souvislosti s úèinností zákona è. 108/
2006 Sb., o sociálních slubách bude vymezený rozsah dnes poskytovaných slueb v MìSSS Náchod dán do souladu
s terminologií nového zákona. Samotný
rozsah slueb vychází ze schválené koncepce z roku 2004 a bude se mìnit
v budoucnosti jen v souladu s ní, pokud
nebude zastupitelstvem zmìnìna.
Protoe nový zákon o sociálních slubách
nezná termíny domy  penziony pro
dùchodce ani domy s peèovatelskou slubou, vznikne z objektu Marie od 1. 1.
2007 domov pro seniory a z objektu Harmonie I a II domy nájemní se sociální slubou peèovatelskou s tím, e sociální sluby budou poskytovány prostøednictvím
peèovatelské sluby, která bude mít sídlo
pøímo v domì Harmonie II.
Schválená varianta vychází z pøedpokladu, e klienti z nájemních domù nebudou muset být pøemísováni z MìSSS do
zaøízení jiného zøizovatele v pøípadì, e
jejich zdravotní stav bude vyadovat celodenní sociální i zdravotní péèi. Taková
péèe bude poskytována v objektu Marie
a mzda zdravotního personálu by mohla
být èásteènì hrazena zdravotní pojiovnou. Zdravotní personál Marie bude zajiovat zdravotní úkony rovnì v Harmonii I. a II.
Smlouva o partnerství
a vzájemné spolupráci
l ZM schválilo Smlouvu o partnerství
a vzájemné spolupráci za úèelem Obnovy
historických kostelù v Náchodì mezi
smluvními stranami  Øímskokatolickou
farností  dìkanstvím Náchod a mìstem
Náchod.
Spolufinancování
projektu stadionu Hamra
l ZM souhlasilo se spolufinancováním
projektu Veøejný stadion Hamra v Náchodì, kabelová pøípojka pro umìlé osvìtlení stadionu, pøístavba a stavební úpravy èásti objektu è.p. 1759.
Projekt je zaøazen do programu Finanèních mechanizmù EHP/Norsko a spolufinancování spoèívá ve spoluúèasti ve výi
15 % oprávnìných (uznatelných) nákladù a 100 % neoprávnìných (neuznatelných) nákladù. Neoprávnìnými náklady
budou zejména pøeklady dokumentù.

Návrhy smluv o dotaci
l ZM schválilo smlouvy o dotaci s HC
Náchod na pronájmy ledové plochy a s ing.
J. Pecháèkem a J. Jegorem na opravu fasády domu Zefyr v památkové zónì.
l ZM souhlasilo s uzavøením Smlouvy
o poskytnutí dotace z Královéhradeckého
kraje na projekt Lávky pøes øeku Metuji
Ostrovy a Peklo a povìøilo starostu
mìsta podpisem související smlouvy. Jedná se o dotaci ve výi 1 892 880 Kè na
realizaci tohoto projektu.

TELEGRAFICKY:

l ZM revokovalo své usnesení ze dne
26. záøí 2005 o prodeji akcií firmy Bartoò  textilní závody, a. s. Jejich prodej
se tedy neuskuteèní.

Rada mìsta 17. 10. 2006

Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce s Regionálním muzeem Náchod
na dobu neurèitou s platností od 22. 8.
2006, kterou pøenechává mìsto k uívání
nebytové prostory v objektu èp. 247
v Tyrovì ulici o výmìøe 120,5 m (budova bývalé OVS).
l RM schválila provìøení monosti spoleèného podání ádosti o financování oprav
Déèka a budovy bývalé OVS v rámci tzv.
Norských fondù.
l RM schválila dodatek ke smlouvì o dílo
na Chodník a veøejné osvìtlení v Borské
ulici v Náchodì, kterým se posouvá termín dokonèení stavby do 30. 6. 2007.
Dùvodem je rozdìlení stavebních prací do
dvou let.
l RM uloila zajistit vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci Komunikace, chodníky
a veøejné osvìtlení na Husovì námìstí
v Náchodì.
l RM souhlasila s postupem opravy
a restaurování kany na Masarykovì námìstí v Náchodì a zahrnutím poadovaných finanèních prostøedkù do rozpoètu
roku 2007 s tím, e bude poádáno
o dotaci v rámci Programu regenerace
mìstských památkových zón.
MìSSS Marie  ádost o èerpání
finanèních prostøedkù
l RM schválila pøevod finanèních prostøedkù z fondu rezerv a rozvoje do fondu
reprodukce majetku na zakoupení vozidla do pøíspìvkové organizace MìSSS
Marie.
Z TGM Návhod
povolení èerpání rezervního fondu
l RM schválila èerpání rezervního fondu na nákup kolního nábytku pro Z
TGM Náchod.
Cenová nabídka
na statické posouzení støech
l RM souhlasila s objednáním statických
výpoètù støech vybraných mìstských ob
(pokraèování na str. 4)

Mìsto Náchod prodá obálkovou metodou
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Kronika
Byli oddáni v záøí 2006
2. 9.
Jan Lanka, Náchod
Petra Jansová, Náchod
Radek Botík, Jablonec nad Nisou
Jana Podhorná, Rtynì v Podkrkonoí

9. 9.
Tomá inták, Náchod
Jaroslava Kofránková, Náchod
Vlastimil Duben, Kramolna
Petra panielová, Náchod
Petr Bubeníèek, Náchod
Simona Hejzlarová, Náchod
16. 9.
Petr Nedbal, Praha
aneta Horáková, Praha

Jiøí Flégr, Nové Mìsto nad Metují
Lenka Terifajová, Velké Svatoòovice

23. 9.
David Dzurko, Ústí nad Labem
Marie Morávková, Hronov

8. 9.
Frantiek Majer, Náchod
Blanka Maroulová, Náchod

29. 9.
Viktor vec, Náchod
Markéta Floriánová, Náchod

Ocenìní dárcù krve

Oblastní spolek Èeského èerveného
køíe v Náchodì ve spolupráci s Mìstským
úøadem v Náchodì oceòuje ji tradiènì
mnohonásobné dárce krve.
Ve støedu 11. øíjna byly v obøadní síni
MìÚ v Náchodì opìt slavnostnì pøedány
bronzové, støíbrné a zlaté medaile prof.
MUDr. Jana Jánského za 10, 20 a 40
bezplatných odbìrù krve.
Bronzové medaile pøevzali: Cimbálníková Marcela z Kramolny, Èepelková
Pavlína z Jizbice, Duková Jana z Nového
Hrádku, Èerný Jan a Ing. Urban Jaroslav
z Dobruky, Jiruka Jiøí a Suchánek Martin z Èeské Èermné, rom Michal z Tøebeova, dále Èejchanová Eva, Honzerová
Helena, Krtièková Eva, Nejmanová Ladislava, Ing. Rojlová Kateøina, Vaòková
Jana, Vítková Hana, Kos Frantiek

a Máèka Tomá  vichni z Náchoda.
Støíbrné medaile pøevzali: z Náchoda
 Èápová Hana, Ulmanová Jana, Baant
Petr, Burdych Josef, Gerhart Bedøich, Rojl
Micha, Vodehnal Miroslav, Drbohlavová
Alena, Rezková Marie, Hurdálek Tomá,
Jedlièka Petr, Korec Jan, Marík Jiøí, Mizera Petr Frantiek a koda Kamil a Olaníková Eva z Veselí n. Mor.
Zlaté medaile pøevzali: Hotárková Boena z Vysokova, Máslová Radomíra
z Borové, Païour Jan z Jizbice; dále Beneová Hana, ubrtová Terezie, Bene Jiøí,
Drbohlav Jiøí, Mach Duan, Vondøejc Jiøí,
Zerzán Bohumil a Martinec Jaroslav
 vichni z Náchoda.
Oblastní spolek Èeského èerveného
køíe v Náchodì dìkuje vem dárcùm.

POZVÁNKA  Den veteránù
Znovu se pøipojujeme k demokraciím, které uctívají padlé vech válek.
V Náchodì probìhne Den veteránù

v pátek 10. listopadu 2006 v 11 hodin
u památníku na Dobroovì
za úèasti Mìstského úøadu v Náchodì, zástupcù ÈSBS a dalích organizací
Odjezd autobusu na Dobroov od hotelu Beránek (Masarykovo nám., Náchod) je
v 10.15 hodin. Pøedpokládaný návrat ve 12.15 hodin.
Josef Hrubý pøedseda, OV ÈSBS Náchod
Ing. Oldøich Ètvrteèka, starosta mìsta Náchoda

SGC nabízí dalí pracovní pøíleitosti
Rok po zahájení výroby v novém závodì Saar Gummi Czech ve Velké Poøíèí se
zdejí výroba rozíøí a spoleènost ji koncem letoního roku zaène s náborem nových zamìstnancù. Rozíøení probìhne
bìhem první poloviny pøítího roku a nábor bude pokraèovat i v prvním ètvrtletí
2007.

Saar Gummi Czech postupnì posiluje
také svoje vývojové zázemí a kvùli nedostatku gumárenských odborníkù podnik
pøipravil program pro absolventy vysokých
kol. Cílem programu je vykolit vlastní
specialisty. V prvním roce pùjde o jistou
formu praxe a poté mùe absolvent získat odpovídající pracovní zaøazení.
Lucie Erlebachová, personální odd.

(pokraèování ze str. 3)
jektù. Jedná se o posouzení konstrukcí
s ohledem na poadavky souèasných stavebních pøedpisù a stanovení maximální
výky snìhu na støee. Zejména jde
o objekt zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu a kolních budov.
Projektová pøíprava komunikací
l RM uloila zajistit projektovou pøípravu ulic Broíkova, Partyzánská (horní
èást), Èeskoskalická, dále oblast polikliniky a èp. 152930 v ul. Praské a schválila uzavøení smluv o dílo s vybranými
zhotoviteli.
Dotace z Královéhradeckého kraje
l RM souhlasila s uzavøením Smlouvy
o poskytnutí dotace od Královéhradeckého kraje v rámci podpory vypracování projektù na akce Okruh T. G. Masaryka
 cyklostezka ul. Kladská a Náchod-Velké
Poøíèí a povìøila starostu Ing. Oldøicha Ètvrteèku uzavøením a podpisem smlouvy.
Plán zimní údrby
na zimní období 20062007
l RM schválila plán zimní údrby místních komunikací v Náchodì na zimní období 20062007.
Oproti loòskému roku byla do plánu zimní údrby zaøazena navíc údrba prùjezdu a parkovitì pøed poliklinikou, údrba
ulic Nad Celnicí, Okrová a Bratøí afáøù,
dále údrba cyklostezky do Malého Poøíèí,
údrba pouze komunikace v prùmyslové
zónì ve Starém Mìstì nad Metují a parkovitì pøed plaveckým bazénem. Údrba
pøíjezdu k Jiráskovì chatì bude jetì podrobnì dohodnuta pøi schùzce se zástupci
provozovatele a TS NÁCHOD, s. r. o.
Výbìr zhotovitele na most pøes Metuji
 Náchod-Braec
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
výbìru zhotovitele na opravu mostu pøes
øeku Metuji v Braci a uzavøením smlouvu o dílo s firmou MADOS MT, s. r. o.,
Kostelec nad Orlicí.
Pøístavba polikliniky
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na vypracování projektové dokumentace na pøístavbu a stavební úpravy
celého objektu polikliniky s projekèní kanceláøí PROXION, s. r. o., Náchod.
Smlouvy o poskytnutí dotací
l RM schválila smlouvu o poskytnutí
dotace Brance, o. p. s. na prezentaci mìsta Náchoda na veletrhu Regiontour 2007.
l RM schválila smlouvu o poskytnutí
dotace sportovnímu klubu FTS Florbal
Náchod na èásteènou úhradu za poøízení
mantinelù.
Projekt Revitalizace lázní Bìloves
l RM schválila vyhláení výbìrového øízení na zpracovatele studie proveditelnosti
pro Láznì Bìloves, zadávací podmínky,
sloení výbìrové komise a firmy, které
budou osloveny. Souèasnì zplnomocòuje
starostu ing. Oldøicha Ètvrteèku k podpisu
smlouvy s vítìzem výbìrového øízení.
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l RM vzala na vìdomí výbìr dekoru
k rozíøení vánoèní výzdoby sloupù veøejného osvìtlení.
l RM vzala na vìdomí rozhodnutí Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda
o pøidìlení nadaèních pøíspìvkù v oblasti
kultury a sportu ve II. kole roku 2006.

Záchranáøi
na kolním dvoøe

áci Z Náchod, Drtinovo námìstí, proili dvì zajímavá, pouèná a netradièní
vyuèovací dopoledne.
Koncem kolního roku pøijely na kolní dvùr dvì posádky Záchranné sluby,
aby koláky seznámily s poskytnutím
základù první pomoci pøi nehodì. Na cvièné
figurínì dìtem názornì ukázaly oivování zranìného metodou dýchání z úst do
úst, spojenou s masáí srdeèního svalu.
Na vlastní kùi si dìti vyzkouely pocity
èlovìka, kterému byla v dlaze znehybnìna zranìná èást tìla, nebo krèním límcem zafixována poranìná krèní páteø. Nakonec si dìti prohlédly vybavení sanitních
vozù rychlé záchranné sluby a dozvìdìly se, jak se správnì chovat pøi pøípadné
nehodì, èi úrazu.
Dalí pokraèování praktické výuky ákù
probìhlo v pondìlí 25. záøí. kolní dvùr
pro zmìnu obsadila posádka se dvìma
poárními auty a technickou výbavou. áci
si vyzkoueli evakuaci z hoøící budovy.
Opoutìli ji oknem po výsuvném poárním ebøíku. Dále si prohlédli tìkou techniku pouívanou na vyproování osob pøi
autohavárii. Zajímavosti týkající se ochrany ivotù a majetkù lidí dìti vyslechly
v zasvìceném vyprávìní jednoho z èlenù
posádky poárního sboru.
Názorná praktická výuka je nejvhodnìjí zpùsob, jak si uèivo zapamatovat na
celý ivot. Dìkujeme obìma posádkám za
vìnovaný èas. Vìøíme, e za nìkolik let
rozíøí jejich øady i nìkteøí áci z naí
koly.
Jitka Poláková

Z TGM Náchod
Vás zve na
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ

Pondìlí 20. 11. 2006
v 7.3017.00 hodin

 Prohlídka vech prostor koly
 Návtìva vyuèovacích hodin
 Posouzení úrovnì modernizace
koly
 Seznámení s irokou kálou
zájmové èinnosti
 Výtvarné dílny s PØEKVAPENÍM
TÌÍME SE NA VÁS

Z T. G. Masaryka v Náchodì
se vydala Cestou plastové lahve
Aby slovo EKOLOGIE nebylo na naí
kole jen prázdným pojmem, zapojili jsme
se do grantu støediska ekologické výchovy
SEVER Horní Marov a Nadace Partnerství, podporované firmou Toyota Motor
Europe. Ná projekt nese název Cesta
plastové lahve a zabývá se podporou ivotního prostøedí. Konkrétnì se jedná
o tøídìní odpadù. Chceme nauèit dìti
a jejich prostøednictvím i rodièe správnì
tøídit odpad, prozradila vedoucí projektu
RNDr. Ivana árová. Za získanou èástku
13 100 Kè byly nakoupeny stojany na barevné pytle pro tøídìný odpad. Ve lze spatøit na mnoha místech naí koly. Na celé
akci je mimo jiné zajímavé i to, e prokolování dìtí prvního stupnì o správném tøídìní odpadu neprovádìli uèitelé èi jiné dospìlé osoby, ale sami áci 7. a 8. tøíd.
A mìli obrovský úspìch. Jejich pøednáka
byla poutavá, plná praktických ukázek
i rad, jak nato.
Projekt je doplnìn výstavou ve vestibulu koly, kde se návtìvníci dozvídají
o druzích odpadù èi o jejich dotøiïování.
K dispozici jsou také informace, týkající
se tøídìní odpadu jak pøímo v Náchodì,
tak i v celém Královéhradeckém kraji, doplnila Ivana árová.

Celý projekt byl zavren 27. záøí, kdy
se v naí kole konalo superfinále. áci
3.9. tøíd zde dokazovali své znalosti v této
oblasti, soutìili, diskutovali a velmi dobøe
se bavili. Ná projekt pøilo podpoøit i mnoho hostù. Byli mezi nimi zástupci z Odboru
ivotního prostøedí, Odboru kolství Královéhradeckého kraje i Mìstského úøadu
Náchod èi z Tech. slueb. Støedisko ekologické výchovy SEVER Horní Marov zastupovala paní Karin Richterová, je na konci
také vyhlásila vítìze naeho superfinále
v tøídìní odpadù. Prospìnost tìchto akcí
není tøeba zdùrazòovat. Èím døíve toti
dìti tuto problematiku pochopí, tím snáze
a rychleji dojde ke zlepení a zachování
ivotního prostøedí pro pøítí generace.
Mgr. Vlasta Drobná, Z TGM Náchod

Vítìzná trojice superfinále
ve tøídìní odpadù

Klub správných dìvèat opìt v akci
S novým kolním rokem zaèal na Z
T. G. Masaryka opìt svou èinnost oblíbený zájmový krouek Klub správných
dìvèat.
Pod vedením paní druináøky imonové sem dochází sedmnáct dìvèat ve vìku
810 let. Od záøí ji stihly napøíklad vyzdobit kolní chodbu papírovými draky
nebo podzimní dekorací ozdobit vìneèky
z proutí.
Aby se mezi sebou nové èlenky lépe
poznaly, èekala je na jednom setkání
i diskotéka. Správná party se ale neobejde bez obèerstvení, na kterém holky

rozhodnì neetøily. Od pøítì u budou
mít zase plné ruce práce. Pomalu blíící
se Vánoce je nenechají zahálet.
Simona Gajdoová, DiS.

Sluníèko, sluníèko, veliká kulièko,
a ty se vykulí, pusinku napulí, bude hezký den!
Tak vítáme kadý nový den u nás ve
kolce. Vìtinou se nae pøání vyplní,
protoe poèasí je k nám letos pøívìtivé
a zábavy a radosti máme po celý den dost
a dost. Jedno veselé dopoledne jsme zaili v Bìlovsi koncem mìsíce záøí. Sluníèko svítilo jak o závod a pìknì høálo.
A k nìmu nás èekalo po cestì ke kamennému mostu spousta pøekvapení. Maková panenka, skøítci, víly, maxipes Fík
a jiné pohádkové bytosti. Vdy pro nás
mìly nìjaký úkol i odmìnu. A co teprve

na konci cesty! Tanec s opièkou, sladké
pohotìní a dáreèky!
To ve pro nás pøipravili studenti Evangelické akademie v Náchodì se svými
profesory.
A ve zvládli na jednièku.
My jim teï posíláme vzkaz: DÍKY ZA
DALÍ HEZKÝ DEN. SE SLUNÍÈKEM
A VELKÝMI KAMARÁDY, KTEØÍ MYSLÍ
I NA MALÉ CAPARTY JE, NA SVÌTÌ
KRÁSNÌ.
Dìti a uèitelky z M Alova
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Kdo byl kdo ve kvoreckého Zbabìlcích Listopadová výroèí

(pokraèování z minulého èísla)
Jestlie jsme výe pøipomnìli skupinku idovských chlapcù, pak (na s. 118
a 119) pøipomíná kvorecký i dospìlé:
vzpomnìl jsem si na pana Katze, kantora, co jsem k nìmu chodíval na nìmèinu (skuteèný kantor náchodské synagogy se jmenoval Adolf Neu), (...) na kantorovu malou vnuèku Hannerle, (...) na její
èernovlasou matku, (...) na pana Bondyho, (...) na Bondyovic dìdeèka, (...) na
pana dirigenta Picka z naí banky, na
doktora Strasse, celého drobného a bílého, na Steinovy a Goldsteinovy a na kantorovu dceru... Jména Bondy i Pick
v Náchodì byla. Vnuk pana Bondyho ije
ve védsku a v Kanadì mì jednou navtívil, napsal mi J. Ze souvislosti s vilou doktora trase (s. 29) je zøejmé, e
dr. tras byl MUDr. Karel Kraus. (Zahynul na zpáteèní cestì z koncentráku blízko lázní Chudoba, kdy lápl na nálapnou minu. Jeho syn je architektem v New
Yorku, píe J.)
Nìmecký Regierungskommissar Kühl
se jmenoval Hans Keil. Veliteli nìmecké
posádky dal autor jméno Kuelpe (s. 66),
na protokolu o nìmecké kapitulaci
z 8. 5. 1945 je podepsán jako posádkový
velitel v Náchodì Hptm. (tj. Hauptmann)
Bastin. Jména dalích Nìmcù jsou zøejmì jména literární: Kurt Schnobel, Pötzl
(s. 341), Staukelmann, Zieglosser, éf
osobního oddìlení v Metálu (s. 309, tím
byl pan Kleinander. V románì Obyèejné
ivoty ho uvádím plným jménem. Byl to

Závìreèná poznámka:

V tomto èísle dokonèujeme pøetiskování studie Kdo byl kdo ve kvoreckého
Zbabìlcích. Psána byla pro sborník Acta
onomastica, který vydává Ústav pro jazyk èeský AV ÈR a kde byla také pùvodnì otitìna, jako sta o uití osobních jmen
v literárním díle. Pro ná zpravodaj byl
text mírnì upraven. Mnozí nai ètenáøi
jej pozornì vnímali a mìli obèas i pøipomínky a upøesnìní.
Hostinec u Pilaøù poblí Obèanské
zálony nebyla Sokolovna, ale hostinec
Souèkových v domì na zaèátku Riegrovy ulice proti lékárnì, tam vaøili i v knize zmiòovanou drkovou polévku. Restauraci v sokolovnì mìli v nájmu tìpánkovi a polévku asi také obèas vaøili.
 Pan MUDr. L. Nesládek se domnívá, e
v gymnazijní aule pøi mi hrával na varhany tehdy student, pozdìji knìz Josef
Blahník. V knize se mìl hrát pøi mi
motiv z Rose Mary. Autor mi k tomu
napsal: U Blahníka mi to trochu nesedí,
protoe to byl zboný mladík, a e by
hrál pøi mi lágr, se mi nezdá. Ale byl

èestný èlovìk, ádný nacista, jediný náchodský nìmecký rodák, s kterým mùj
otec a jiní celou válku kamarádili, píe
J). V Mesrmitce pracují Herr Bartoschik
 Bartoík (kolaborant), Fenik (vedoucí),
Krobe, vrchní kontrolor v Balu (BAL =
Bauaufsichtsleiter, s.192). Skuteèný vrchní kontrolor se jmenoval Ballon, byl to
podle autora SA-mann, který pøiel za
mnou a utìoval mì, kdy mého otce
sebralo gestapo. Jinak to byl nekodný
orala. Dále je tam jetì Uippelt (Üppelt)
a natìraè Petráèek.  V Náchodì byly
ve druhé fázi války dva zbrojní podniky
pøebudované z textilek, Metallbauwerk
(Metál, v Doctorovì továrnì) a Lufthansa
(Mesrmitka, Katzau Babí). Díky nim
mohli v Náchodì pracovat, zùstat doma
mnozí totálnì nasazení lidé, i mnozí studenti, mezi nimi i Josef kvorecký.

Z tohoto kvanta jmen poznáváme, jak
kvorecký pøi pojmenovávání postav postupoval. Èasto obmìnil jen jednu nebo
pár hlásek skuteèného jména. Velmi èasto mají jména stejný poèet slabik, stejný
rytmus. Volívá obmìnu typu Labský
 Vltavský. Nìkdy chce jménem ovem spí
vyjádøit charakter literární bez ohledu na
skuteèné jméno. A zejména u postav okrajových pojmenovává bez jakékoliv dalí souvislosti. Øádka postav ze Zbabìlcù vystupuje i v Pøíbìhu inenýra lidských duí
a v Prima sezónì, dalích dílech Josefa
kvoreckého odehrávajících se v protektorátním Náchodì  Kostelci.
(AF)

mladý a knìzem jetì nebyl. ...Já se jasnì pamatuji na mue u varhan, starího
ne jsem byl já, a mám dojem, e to byl
nìjaký abiturient a nyní uèitel, protoe
taky nìjak fungoval v kostele. Vím, e se
o nìm mluvilo jako o Joskovi tokovi.
To vskutku panu uèiteli Josefu tokovi odpovídá. Na nìj se pamatuji i já velmi dobøe, chodil dlouhá léta zpívat do Hronu
a smysl pro humor mu nechybìl ani ve
stáøí.  A asi bychom mohli pokraèovat.
Nakonec to nejdùleitìjí, co bylo øeèeno u v úvodu. Zbabìlci jsou literární dílo,
nelze ztotoòovat skuteènost s literární
fikcí, i kdy se to v románì mnohde nabízí. Autor samozøejmì vycházel z reality,
ze svých vzpomínek na kvìtnové dny roku
1945 v Náchodì, ale psal literární dílo,
ne kroniku. A tak nutnì musel posouvat, mìnit, doplòovat. Díky mu za to, e
nae mìsto (Náchod  Kostelec) takto
zpopularizoval. Ve Zbabìlcích, Prima sezonì, Sedmiramenném svícnu, Pøíbìhu
inenýra lidských duí...
Ale Fetters

Zaèátkem listopadu, mìsíce obvykle
spíe posmutnìlého, vzpomínáme vech
zesnulých, blízkých i kdysi jen známých, a zemøeli nedávno, èi pøed lety.
Hned 1. 11. vzpomeneme letos ji
45. výroèí úmrtí náchodské spisovatelky a publicistky Sidy Volfové, autorky
vzpomínkové knihy Mìsto pod horami. Vzpomeneme i nedoitých 95. narozenin profesora zdejího gymnázia
a pøekladatele Jiøího Propilka (nar.
5. 11. 1911). O sto let døíve se narodil
v Miletínì básník a pohádkáø Karel
Jaromír Erben (7. 11. 1811). Jeho
básnický konkurent, Karel Hynek
Mácha zemøel pøed 170 lety 6. 11.
1836 v Litomìøicích. Vracel-li se ze své
pouti krkonoské pøes Náchod, to se
asi u nikdy nedovíme. Víme jen, e
pøi zpáteèní cestì navtívil i Adrpach.
Pøed sto lety, 28. 11. 1906, se narodil
spisovatel Jaroslav ák, øádku let profesor jaromìøského gymnázia, autor populárních studentských pøíbìhù. Dne
27. 11. 1961 zemøela Helena Èapková. Její ivotní dílo, kniha Moji milí
bratøi vyla vzhledem k rùzným zdrovacím prùtahùm v nakladatelství a
po její smrti. Pøed tøiceti lety, 6. 11.
1976, zemøel oblíbený pohádkáø Václav Ètvrtek.
Na podzim 1781 vydal císaø Josef II.
dva významné patenty, o zruení
nevolnictví a toleranèní. Jimi se výraznì zlepila situace naich pøedkù, zajiovaly jim urèitou svobodu obèanskou
i náboenskou. Pøedposlední ná císaø pán Franz Josef I. zemøel ve Vídni 21. 11. 1916.
V roce 1861 vznikl v Náchodì pìvecký sbor, pozdìji pojmenovaný Hron.
V kvìtnu zaèali zpìvumilovní pánové
zkouet, v srpnu byly schváleny spolkové stanovy, take oficiálnì byl ustaven 22. 11. 1861, 24. 11. se pak pøedstavil náchodské veøejnosti prvním vystoupením v sále U beránka. Dne
7. 11. 1876 byla premiéra Smetanovy
opery Hubièka, díla, které zùstává na
naich operních scénách stále ivé. Dne
15. 11. 1931 byla otevøena budova
tehdy ivnostenské koly, dnes slouící stavební prùmyslovce a Vyí odborné kole stavební.
Nakonec se musím omluvit vem ètenáøùm a zejména paní Alici Suché za
zcela neodpusitelný omyl z minulého
èísla. Dr. Suchý se narodil v roce 1921
dne 10. 1., ne 1. 10. To jsem konstatoval správnì v lednových výroèích.
Jakým zkratem jsem se té chyby
dopustil v øíjnu, nevím. Moc mì to mrzí.
Inu, jsme lidé chybující a stárnu.
(AF)
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Èestní obèané náchodtí
Èást 10  Pováleèná euforie a rychlé vystøízlivìní
Minulou èást seriálu jsem ukonèila neradostným kon- republiky, kteøí svým neochvìjným postojem v dobì nejstatováním, e po Mnichovu bylo vechno jinak. A ne- vìtího naeho národního útisku posilovali utlaèený nájen po Mnichovu, ale také po válce a také po Únoru rod a svou neúnavnou a nezitnou prací za hranicemi
získali si neskonalých zásluh o osvo1948. Bìhem krátké doby dolo
bození naí vlasti z nìmeckého jha
k nìkolika prudkým zvratùm v polia o vybudování nové lidovì-demotickém a spoleèenském ivotì a tím
kratické republiky. Nejvyí vyznai v oficiálním chápání a oceòování
menání, které mohla obec udìlit, toti
hodnot. Èestná obèanství se nejen
jmenování èestnými obèany, bylo pak
udìlovala, ale také odnímala. Jako
jednomyslnì pøiznáno pøedsedovi vlápøíklad nám poslouí ètyøicátá léta
dy Klementu Gottwaldovi a jeho tøem
20. století.
námìstkùm Zdeòku Fierlingerovi,
Prezident Edvard Bene, jmenoMsgr. Dr. Janu rámkovi a Dr. Pevaný èestným obèanem v roce 1937,
tru Zenklovi.
byl na nátlak nìmeckých okupantù
Ale rok se s rokem seel, pøeel
ve schùzi mìstského zastupitelstva
25. únor a v pátek 14. 5. 1948 se
9.9.1942 tohoto obèanství zbaven.
konala první schùze nového místníHned v kvìtnu 1945 mu vak bylo
ho národního výboru. Po zprávì
èestné obèanství pøi pøíleitosti 61.
pøedsedy o èinnosti následovaly dva
narozenin obnoveno a poté pøedány
body vztahující se k naemu témaoba diplomy  pùvodní i nový.
tu. Nechám opìt mluvit pramen.
V zápise z veøejného plenárního
Bod 2. Bez debaty jednomyslnì
zasedání MNV ze dne 23. 7. 1945
usneseno bylo udìlit èestné obèanse doèítáme o jednomyslném jmenoství mìsta Náchoda in memoriam
vání osvoboditele Náchoda generálhrdinovi SSSR kpt. Otakaru Jaromajora Vasila Kazimirovièe Zajonèovi za zásluhy, které si získal svou
kovského èestným obèanem mìsta.
èinností v II. odboji, pøièem
Jak dokládá obrazová dokumentace,
v památné bitvì u Sokolova obìtodiplom mu byl odevzdán pøedsedou
val ivot za vlast. Zajímavìjí, zeMNV Ing. Karlem Strouhou slavnostjména v porov-nání s pøedchozím odnì a veøejnì pøed náchodskou radstavcem, je vak bod 3.  nech ètenicí ji 26. 6. 1945. Pøedstavitelé
náø posoudí sám. Bez debaty
mìsta zøejmì vyuili generálova pojednomyslnì usneseno bylo oduznabytu v Náchodì a vyjádøili tímto gesti èestné obèanství mìsta Dr. Pettem veobecnou upøímnou atmosféru Zenklovi a Cyrilu Bartoòovi za
ru vdìènosti Rudé armádì. Úøední
jich postoj k vedení lidovì demoformality pak probìhly dodateènì.
kratické republiky a stavìní se proti
Také v tomto pøípadì a ji naposlezájmùm pracujícího lidu, Dr. Milady byl o zhotovení diplomu poádán
nu Hodovi pro jeho postoj proti
osvìdèený Antonín Brunner. Jeho
vedení republiky za války a Msgr.
obvyklí líbiví andìlíèci, poplatní doJanu rámkovi pro jeho zásadnì zábovému malomìstskému vkusu, by
porný postoj k lidovì demokraticse vak ke hømotnému vojákovi jaksi
kému a socialistickému zøízení renehodily, a tak zvolil formu staré
publiky a pro jeho spojení se zalistiny s peèetí.
hranièní reakcí, k ní zamýlel
Dne 4. kvìtna 1947 se konala
Diplom èestného obèanství a jeho
letadlem prchnouti. Proti návrhu
mimoøádná veøejná schùze pléna
pøedání V. K. Zajonèkovskému
nehlasoval nikdo, jeden èlen pléna
MNV s jediným bodem programu
v èervnu 1945.
vak pøed projednáváním tohoto
a jediným cílem. Aby v den druhého výroèí naí národní revoluce projevena byla vdìè- bodu poøadu zasedací síò opustil. Kdo byl tím stateèným,
Mgr. Lydia Batecká
nost a oddanost nejvyím pøedstavitelùm vlády naí nevíme.

Výzdobu diplomù v r. 1947 a 1948 provedl akad. mal. Karel Hýbl.
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Nová sluba pro obèany
Poèátkem listopadu bude zahájen zkuební provoz vyvolávacího zaøízení na
oddìlení cestovních dokladù, obèanských
prùkazù a evidence obyvatel Mìstského
úøadu v Náchodì. Jedná se o podobný
systém, který má zaveden napøíklad Magistrát mìsta Hradce Králové, Èeská spoøitelna a mnohé dalí úøady a instituce.
Obèan, který se dostaví na nae oddìlení
v budovì èp. 2020 v ul. Nìmcové (vedle
polikliniky), napø. za úèelem podání ádosti o cestovní doklad nebo se ádostí
o zmìnu trvalého pobytu, si ji ve vestibulu, kde je umístìna dotyková obrazovka, navolí slubu, kterou poaduje, a au-

tomat mu vydá lístek s poøadovým èíslem.
Poté bude vyzván zvukovým signálem
a upozornìn na hlavním displeji na èíslo
pøepáky, kde bude jeho ádost zpracována.
Zároveò bude zkuebnì zprovoznìna
monost objednávání tìchto slueb pøes internetové stránky mìsta. Obèan tak bude
mít monost zvolit si den a hodinu, kdy bude
jeho ádost na pøepáce vyøízena.
Vìøíme, e zavedení tohoto systému
zkvalitní poskytované sluby obèanùm
a povede ke sníení èekacích dob na pøepákách.
Hana Horáková,
vedoucí odboru správního

Dìtský klubHopsáèek

poøádá semináøOrientálního tance
pod vedením 5=D=H
KDY: V sobotu 11. 11. 2006 od 12.30 hod. do veèerních hodin
v tento den probìhnou dva semináøe a orientální veèer
KDE: V prostorách Klubu Hopsáèek,
na sídliti u nemocnice v Náchodì, ul. Zelená 157, výmìník tepla
Vstupné: Kurz 290 Kè/3 hodiny
Orientální veèer 50 Kè pro nezúèastnìné kurzu 25 Kè, pro úèastníky kurzu
Program kurzu s lektorkou Danou MINAØÍKOVOU  www.sahar.biz
 12.3015.30 hod.  kurz pro zaèáteèníky
 16.0019.00 hod.  kurz pro pokroèilé
 19.30 hod. Orientální veèer
 Orientální obèerstvení, èaje
 Orientální obchod
Pøihláky volejte na tel. èíslo 608 970 406 nebo na e-mail, níe uveden,
do 3. 11. 2006. Poèet míst je omezen!!!
S sebou: obleèení na tanec, dobrou náladu a chu nìco pro svoji krásu uèinit
Tìí se na Vás kolektiv Klubu Hopsáèek
Klub SUN Náchod, obèanské sdruení
Komerèní banka Náchod  78-8963820227/0100
IÈO: 26659280
mobil: +420 608 970 406  Simona Hlavatá
Sídlitì u nemocnice, výmìník tepla
email: hopsacek@seznam.cz
Bílá 1969, 547 01 Náchod
http://www.hopsacek.ttnet.cz/index.htm

Dùm èp. 64, Pavliov
se stav. parc. 107/1
o výmìøe 615 m k. ú. Pavliov.
Vyvolávací cena 580.000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce oznaèené
v levém hor. rohu nápisem:
 Výbìrové øízení  dùm èp. 64
Pavliov  neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod,
Odbor správy majetku a financování.
Uzávìrka pøihláek 16. listopadu 2006
ve 13.00 hodin.
Blií informace na tel.
491 405 233, 491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.

Sportovní zaøízení mìsta
Náchoda, p. o.
vyhlaují výbìrové øízení
na pozici
strojník zimního stadionu
pro Zimní stadion Náchod, Na Stri 1795
poadujeme:
 vyuèení v oboru
(dritelé osvìdèení obsluhy chladicího
zaøízení mají pøednost)
 výpis z rejstøíku trestù
 komunikaèní schopnosti
Nástup od 1. 1. 2007 (dohoda moná).
Pøihláky vèetnì ivotopisu pøijímá øeditelka
organizace ing. Jaroslava Justová
do 15. 11. 2006 na adrese:
Praská 178, 547 01 Náchod
nebo e-mailem: sport.nachod@wo.cz.
Dotazy na tel. 491 427 740.

Mìsto Náchod
vyzývá obèany,
jejich vìci byly uskladnìny
v mìstském skladu,
ul. Èeskoskalická, Náchod,
z dùvodu vyklizení jejich bytù,
aby se o nì pøihlásili

ve lhùtì 3 mìsícù

Pota Náchod 1 informuje
Váení zákazníci,
chceme Vás touto cestou informovat o blíících se stavebních úpravách
na potì Náchod 1. Bìhem rekonstrukce dojde k modernizaci pøedního vchodu, souèasnì s vybudováním bezbariérového pøístupu. Práce zahájíme
17. listopadu 2006 a potrvají pøiblinì tøi týdny. Po tuto dobu bude vstup
do budovy moný jen boèním vchodem

Mìsto Náchod prodá
obálkovou metodou

z Potovní ulice, provoz zajistíme v náhradních prostorách. Prosíme vechny
klienty o trpìlivost a shovívavost s provizorními podmínkami.
Vìøíme, e úpravy pøispìjí ke zkvalitnìní poskytovaných slueb nejen pro
nae imobilní spoluobèany.
Dìkujeme Èeská pota, s.p.

od prvního zveøejnìní této výzvy WW
 dne 5. 10. 2006 
na odboru správy majetku
a financování, úsek byty,
u p. Jaroslava Bidlo.
Po uplynutí výe uvedené lhùty budou
nevyzvednuté vìci ohodnoceny a vìci
bezcenné èi zanedbatelné hodnoty fyzicky zlikvidovány. Vìci vyí hodnoty budou prodány formou veøejné soutìe nebo
drabou a získané peníze uloeny po dobu
3 let na úètu mìsta Náchod.

listopad 2006
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dìtský klub Hopsáèek
zve vechny na

SKØÍTKOVOU
SHOW

S pohádkovým pøekvapením
KDY: v nedìli, 12. 11. 2006, od 14.30 hod.
KDE: v prostorách Klubu Hopsáèek
sídlitì u nemocnice, výmìník tepla,
ul. Zelená 157, Náchod
Vstupné: 25 Kè/dítì, doprovod/15 Kè

PROGRAM:

_ Soutìe pro dìti i dospìlé
_ Pøekvapení pro nejmení
_ Malé taneèní a hudební vystoupení
_ Drobné obèerstvení  suenky, limo,

Z historie skautingu støediska Náchod
(3. pokraèování)
První tábor se konal v roce 1990 v Libchyni, kde se vystøídaly oddíly støediska.
Pomalu se shánìl inventáø, který by byl
po zákazu v roce 1970 pøedán pionýrské
organizaci. Peníze se shánìly vemonì
rùznými brigádami. Kadý oddíl mìl ve
mìstì na starosti nìjaký park, za co obdrel nìjakou èástku. Také se vydìlávaly
peníze na lesních brigádách pøi vysazování stromkù, zemìdìlských brigádách
a hlavnì sbìrem odpadových surovin.
Nyní kadý oddíl má svùj inventáø,
a protoe vyvrcholením skautského je let-

ní tábor, mùe si vyhlédnout místo a tábor postavit. Na podzim roku 2000 byla
slavnostnì otevøena støedisková klubovna, ve které je pìt místností. Je to ji tøetí klubovna, která na Hamrech stojí. První byla znièena za druhé svìtové války
a druhá za komunistické totality.
V Náchodì je nyní 8 oddílù, a to 4 dívèí se svìtlukami a skautkami a 4 chlapecké s vlèaty a skauty. Nakonec touto
cestou musím podìkovat Karlu Kaparovi, který s dìtmi nezitnì pracuje ji od
roku 1968 a do dnení doby.
Pokraèování pøítì  Jirka

cukrovinky, káva
_ Koutek pro eny  návtìva kosmetické
poradkynì
_ Dìtská diskotéka
Kadý kdo pøijde ve skøítkovì obleèku nebo
ve skøítkovì èepièce, dostane odmìnu navíc.
Program je pøizpùsoben pøedkolním dìtem,
ale zasoutìit si mùou dìti rùzného vìku.
Klub SUN Náchod, mateøské centrum
HOPSÁÈEK, Vás zve v pátek 1. a v sobotu 2. prosince na ji 3. roèník Prodejní VÁNOÈNÍ výstavy. Souèasnì v Klubu
bude probíhat Burza dìtských potøeb (pøilby, lye, brusle, sedaèky, postýlky, ohrádky...).
Dále si Vás dovolujeme pozvat na Mikuláskou besídku, která se bude konat
v pondìlí odpoledne 4. prosince. Pøihláky a blií informace budou uveøejnìny
na naich internetových stránkách
www.hopsacek.ttnet.cz a vývìskách, pøípadnì nás mùete kdykoli navtívit pøímo v klubu nebo nás kontaktujte telefonicky na mobil 608 970 406  Simona
Hlavatá. Kadý den od pondìlí do ètvrtka
se na Vás tìí kolektiv maminek z Hopsáèku.

Soutì 100 + 90
Skauti na celém svìtì budou slavit,
náchodtí nezùstanou pozadu
Jsou to ji dva roky, kdy mìsto Náchod
slavilo 750 let od první písemné zmínky
o Náchodì a støedisko Junáka v Náchodì
k tomuto výroèí pøipravilo zajímavou internetovou soutì pro dìti a mláde. Celý
rok mezi sebou zápolily skupinky ve znalostech z historie svého mìsta. V roce 2007
si skauti na celém svìtì pøipomenou 100
let od vzniku skautingu, v tomté roce
vak také oslavíme ji 90 let od zaloení
prvního skautského oddílu v Náchodì.
Proto jsme novou soutì nazvali právì
100 + 90. Je opìt urèena zejména pro

malé skupinky dìtí a mládee, zúèastnit
se jí vak mohou i ti starí. Oblast znalostí jsme tentokrát rozíøili na celý ná region, kromì historie bude øada otázek
vìnována také souèasnosti.
Soutìní úkoly budou postupnì zveøejòované na internetových stránkách naeho oddílu (www.4junaknachod.wz.cz).
V první èásti je také uveden zpùsob pøihláení.
za organizátory soutìe
 Ing. Petr Neumann

Pøedstavujeme Vám BK Náchod

Vìnujeme se In-line bruslení (jaro-léto)
a Short tracku (rychlobruslení na krátké
dráze na ledové ploe na podzim a v zimì).
Zúèastnili jsme se nìkolika závodù
Èeského poháru Nestlé Lifeinline Tour
2006 na koleèkových bruslích, kde jsme
pravidelnì obsazovali místa tìsnì pod stupni vítìzù.
Nejvìtím úspìchem jsou zatím tøetí
místa Jana ïárka a Terezy Kolesárikové v Brnì na Inline Grand Prix 2006.
V termínu 13.15. øíjna jsme se zúèastnili prvních závodù v rychlobruslení
na krátké dráze v Mladé Boleslavi. Jednalo se o evropský pohár kadetù. Mezi
úèastníky z 11 státù jsme ostudu neudì-

lali a dosáhli jsme na nováèky v tomto
sportu nìkolika neèekaných výsledkù.
Postarali jsme se o velké pøekvapení, kdy
jsme si poèty nasbíraných bodù zajistili
úèast na dalím EP kadetù v listopadu
v Budapeti.
Scházíme se na zimním stadionu
v Náchodì v pondìlí od 14.15 do 15.15
hod., ve støedu od 16 do 17 hod. a o víkendech nepravidelnì. Chtìli bychom
oslovit dívky nebo chlapce, kteøí by se
chtìli vìnovat tomuto rychlému a dynamickému sportu, který má velkou budoucnost, a pøijdou mezi nás.
Blií informace podá pøedseda oddílu
Oldøich ïárek (603 743 983).

Státní zámek v Náchodì
poøádá v mìsíci øíjnu
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Projekt obnovy parku
na Husovì námìstí v Náchodì

Konecem øíjna byl dokonèen projekt obnovy parku na Husovì námìstí v Ná-chodì. V rámci tohoto projektu jsme provedli
stavební úpravy, které zahrnují vybudování hlavní cesty napøíè
parkem ze zámkové dlaby s celkovou plochou 120 m , a komunikace s pískovým povrchem. Bylo opraveno schoditì v parku
a dodán mobiliáø s herními prvky.
Pøedmìtem obnovy parku byly rovnì sadové úpravy. Odstranili jsme celkem 9 ks stromù a 12 m nevhodných keøù,
provedli ploné úpravy terénu, zaloili záhon s výsadbou 200
ks dvouletek a trvalek, dále jsme vysadili 37 vzrostlých keøù
a 13 ks vzrostlých stromù vèetnì 1000 ks pokryvných rostlin
a oetøili 4 ks stávajících jehliènanù.
Stavba byla zahájena 12. èervna a ukonèena 31. øíjna tohoto
roku. Celkové náklady na tuto akci jsou vyèísleny na 1370 tis.
Kè, z toho dotace ze státního programu podpory cestovního
ruchu èiní 50%, tj. 685 tis. Kè. Zhotovitelem jsou Technické
sluby Náchod, s. r. o.

Ing. Jana Kováøová, investièní referent
Odboru správy majetku a financování MìÚ Náchod

Výsledky voleb do Zastupitelstva
mìsta Náchoda 20.21. 10. 2006
Ve dnech 20.21. øíjna 2006 probìhly volby do zastupitelstev mìst a obcí v celé Èeské republice. Výsledky a sloení
Zastupitelstva mìsta Náchoda Vám pøináíme na tìchto stránkách.
Dalím krokem, který následuje po zvolení jednotlivých èlenù zastupitelstva, je konání tzv. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. O tom, jak probíhá takové zasedání, které je samozøejmì veøejné, se doètete dále.
Ustavujícímu zasedání, které se musí konat do 15 dnù od
termínu konání voleb a svolává ho dosavadní starosta, pøedsedá zpravidla nejstarí èlen zastupitelstva obce a to do doby, ne
je zvolen starosta nebo místostarosta. Cílem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce je pøedevím volba starosty a rady obce.
Ustavující zasedání Zastupitelstva mìsta Náchoda se uskuteèní 3. listopadu 2006 v Mìstském divadle dr. Josefa Èíka.
Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

27

1

Zvolení èlenové musí na prvním zasedání zastupitelstva, jeho se po svém zvolení zúèastní, sloit pøedepsaný slib. Text se
pøeète nahlas a èlenové zastupitelstva jej sloí pronesením slova slibuji a podpisem potvrdí jeho sloení.
Novì zvolené zastupitelstvo by té mìlo na svém prvním zasedání uváit, zda bude pøi svém jednání postupovat v souladu
s dosavadním jednacím øádem zastupitelstva. V opaèném pøípadì je potøeba pøijmout nový jednací øád.
Volbì starosty a místostarostù pøedchází volba volební a návrhové komise. Nejprve pøedsedající zasedání pøednese návrh
na personální obsazení komisí a dá o nìm hlasovat. Komise
mívá zpravidla tøi èleny  pøedsedu a dalí dva èleny.
Po volbì starosty a místostarostù následuje volba dalích
èlenù. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce mùe být
rovnì rozhodnuto o zøízení výborù zastupitelstva.

Okrsky
Počet

Zpr.

25

25

v%
100.00

Zapsaní
voliči
16 937

Hlasy
Kandidátní listina
1
2
3
4
5
6
7
8

Národní strana
Česká str. sociálně demokrat.
Strana zdravého rozumu
Sdružení SNK ED, NK
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
Komunistická str. Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Sdružení SZ, SOS, NK

abs.

v%

100
34 071
6 958
15 674
19 705
15 745
55 817
20 528

0.06
20.21
4.13
9.30
11.69
9.34
33.11
12.18

Počet
kandidátů
1
27
27
27
27
27
27
27

Vydané
obálky
7 084

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
6 244.37
168 598.00
168 598.00
168 598.00
168 598.00
168 598.00
168 598.00
168 598.00

Vol.
účast
v%
41.83

Odevzd.
obálky
7 072

Přepočtené %
plat. hlasů
1.60
20.20
4.12
9.29
11.68
9.33
33.10
12.17

Platné
hlasy
168 598

Počet
mandátů
0
6
0
2
3
3
10
3

listopad 2006
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Zvolení èlenové Zastupitelstva mìsta Náchoda
Kandidátní
listina

Poř.
číslo

Kandidát
Věk
Příjmení, jméno Tituly

2 ČSSD

1

Birke Jan

2 ČSSD

3

Tichý Ladislav

2 ČSSD

6

Lochman Petr

2 ČSSD

2

Brát Miroslav

2 ČSSD

11

Hašek Josef

2 ČSSD

4

4 Sdružení SNK ED, NK

Navrh.
strana

Polit.
přísl.

Hlasy
Pořadí
abs. v %

37

ČSSD

ČSSD

1 764

5.17

1

MUDr.

44

ČSSD

ČSSD

1 728

5.07

2

MUDr.

48

ČSSD

BEZPP

1 606

4.71

3

36

ČSSD

BEZPP

1 594

4.67

4

Ing.

56

ČSSD

BEZPP

1 553

4.55

5

Čejchanová Marie

Ing.

66

ČSSD

ČSSD

1 449

4.25

6

1

Petránek Karel

Mgr.

43

SNK ED

SNK ED

1 130

7.20

1

4 Sdružení SNK ED, NK

2

Jindra Miroslav

Mgr.

39

SNK ED

SNK ED

1 087

6.93

2

5 KDU-ČSL

1

Maršíková Pavla

Ing.

58

KDU-ČSL

BEZPP

1 285

6.52

1

5 KDU-ČSL

2

Řehák Josef

MVDr.

59

KDU-ČSL

KDU-ČSL

1 282

6.50

2

5 KDU-ČSL

4

Maršík Jiří

55

KDU-ČSL

BEZPP

1 232

6.25

3

6 KSČM

1

Rázl František

61

KSČM

KSČM

884

5.61

1

6 KSČM

3

Meduna František

57

KSČM

KSČM

835

5.30

2

6 KSČM

2

Kindl Josef

62

KSČM

KSČM

750

4.76

3

7 ODS

2

Šubert Tomáš

Ing.

53

ODS

ODS

2 507

4.49

1

7 ODS

4

Hýblová Vlasta

MUDr.

45

ODS

ODS

2 444

4.37

2

7 ODS

1

Čtvrtečka Oldřich

Ing.

60

ODS

ODS

2 391

4.28

3

7 ODS

3

Šimurda Josef

Ing.

46

ODS

ODS

2 390

4.28

4

7 ODS

6

Cvetanova Iva

Ing.

46

ODS

ODS

2 390

4.28

5

7 ODS

8

Šárová Ivana

RNDr.

41

ODS

ODS

2 320

4.15

6

7 ODS

12

Koubková Judita

53

ODS

ODS

2 286

4.09

7

7 ODS

5

Kábrt Květoslav

67

ODS

ODS

2 188

3.91

8

7 ODS

7

Vlčková Věra

61

ODS

ODS

2 231

3.99

9

7 ODS

9

Rudolf Jiří

51

ODS

ODS

2 192

3.92

10

8 Sdružení SZ, SOS, NK

1

Rohulán Jaroslav

Ing.

55

SOS

BEZPP

1 518

7.39

1

8 Sdružení SZ, SOS, NK

3

Zeiska Rostislav

Ing.

47

SOS

BEZPP

1 237

6.02

2

8 Sdružení SZ, SOS, NK

2

Kopecká Hana

54

SOS

BEZPP

1 132

5.51

3

Ing.

Mgr.

12

Náchodský zpravodaj

Dvojnásobný úspìch
pro tmavý leák Primátor Premium Dark
Titul Èeské pivo roku 2006 pro náchodský pivovar
27. záøí byly v rámci slavnostního veèera Svatováclavských slavností èeského piva, který se
konal v Kongresovém centru Praha a v sousedícím Holiday Inn Prague Congress Centre, vyhláeny výsledky prestiní soutìe kvality piv Èeské pivo roku 2006
a novináøské ankety Nae pivo 2006.
Do soutìe Èeské pivo roku 2006 byl letos pøihláen rekordní
poèet 35 znaèek v kategorii svìtlých leákù (vítìz  Litovel Premium), v kategorii svìtlá výèepní piva to bylo 23 znaèek (vítìz
 Starobrno Tradièní) a po nìkolikaleté odmlce soutìily i tmavé
leáky v poètu 8 znaèek. Právì v této kategorii náchodský Primátor Premium Dark zvítìzil. Ocenìní  diplom a plaketu, osobnì pøevzali z rukou pøedsedy Senátu Èeské republiky MUDr.
Pøemysla Sobotky generální øeditel Pivovaru Náchod, a. s. Ing.
Josef Hlavatý a sládek Pavel Koøínek.
První kolo odborných degustací se uskuteènilo 19.20. 4.
a druhé 21.22. 6. 2006 v Praze vdy v prostorách branického
pivovaru. Hodnoceny byly senzorické vlastnosti piva, kontroloval
se pùvodní extrakt (stupòovitost), tedy zda pivo odpovídá pøihláené kategorii, a dále se vyhodnocovalo, která piva nejlépe chutnají. Tuto soutì u nás jako jedinou akci mezi soutìemi piv
vyhlauje a garantuje Èeský svaz pivovarù a sladoven. Za chod
celé soutìe odpovídá ji tradiènì Výzkumný ústav pivovarský
a sladaøský v Praze. Degustacím je pøítomen notáø. Specifikem
je i to, e se jedná o jedinou dvoukolovou soutì a hodnocení provádí 24 degustátorù z øad sládkù a pivovarských odborníkù.

Primátor ze Stockholmu se zlatou medailí
Primátor Premium Dark obdrel ve velmi krátké dobì hned
dalí významné ocenìní, a to tentokrát zahranièní. Zvítìzil toti
ve své kategorii  lahvových tmavých leákù s maximálním obsahem alk. 5,9 % obj.  na soutìi, která byla souèástí 9. roèníku
akce The Stockholm Beer & Whisky Festival, uskuteènìné ve dnech
28.30. 9. a 5.7. 10 2006. Druhé místo obsadilo americké pivo
Samuel Adams Black Lager a tøetí skonèilo pivo Asahi Black. Pro
tmavý leák je to také obhajoba loòského vítìzství z této soutìe.
Navíc v letech 1999 a 2000 zde obsadil vdy shodnì druhé místo.
Od ledna 1993, kdy je pivovar akciovou spoleèností 100 % vlastnìnou mìstem Náchod, se jedná ji o celkovì 85 ocenìní (vèetnì
21 zahranièních) a znaèka Primátor tak patøí k nejlépe hodnoceným znaèkám piv v Èeské republice. Nejúspìnìji si vede právì
tmavý leák spoleènì s 16% Primátorem Exkluziv. Tato piva získala shodnì ji po 17 ocenìních. Uvedená fakta (nejvyí poèty
ocenìní právì za speciály) plnì potvrzují skuteènost, e náchodský pivovar je nejvìtím odborníkem a specialistou na pivní speciály v Èeské republice.
Kadý zisk dalího zahranièního ocenìní vytváøí pøedpoklady
pro posílení exportu pivovaru, který ji letos z celkového výstavu
za období leden a záøí èiní 14 536 hl (14,1 %). V porovnání se
stejným obdobím roku 2005 (9 368 hl) jde o zvýení o 55 %, kdy
se pivo (v souèasnosti pøedevím svìtlý leák Premium) vyváí
zejména do Velké Británie, dále na Slovensko, do Ruska, Francie,
Polska, védska, Nìmecka, panìlska a Dánska, ale pro zajímavost tøeba i Finska, Kanady èi Øecka.
Ing. Frantiek Meduna

Støední odborná kola a Støední odborné uèilitì
kolní 1377, 549 01 Nové Mìsto nad Metují
vás zve na

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
pátek 1. 12. 2006 1418
sobota 2. 12. 2006 812

ákùm z 9. tøíd základní kol nabízíme tyto obory:
STUDIJNÍ OBORY:
Technické obory:
 Mechanik elektronik
 Mechanik seøizovaè
 Mechanik strojù a zaøízení
Obory slueb:

UÈEBNÍ OBORY:
Technické obory:

Obory slueb:

 Èíník  servírka
 Kuchaø  kuchaøka
 Obchodník, obchodnice







Zámeèník
Elektrikáø  silnoproud
Obrábìè kovù
Nástrojaø
Truhláø  výroba nábytku
Klempíø  strojírenská výroba

NÁSTAVBA:

(autoklempíø)
 Mechanik, mechanièka elektronických
zaøízení
 Cukráø, cukráøka  výroba
 Kuchaø, kuchaøka
 èíník, servírka pro pohostinství
 Prodavaè, prodavaèka  smíené zboí
 Prodavaè a výrobce lahùdek
 Kadeøník, kadeønice
 Podnikání

telefon.: 491 470 158, 491 470 174
adresa: kolní 1377, 549 01 Nové Mìsto nad Metují
E-mail: info@sossou-nm.cz
URL: http://www.sossou-nm.cz
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A zase ty sirény
V pátek 6. øíjna se ozval jekot hasièských sirén nad Babím.
Opìt vypuklo cvièení drustva SDH Babí v budovì místní základní koly. V 9 hodin ráno byl ve kole vyhláen poární poplach
a následovala evakuace vech ákù a uèitelù. Poté paní øeditelka
telefonicky ohlásila poár místním hasièùm. Ti spoleènì s kolegy
z HZS Velké Poøíèí a SDH Náchod vyrazili k fiktivnímu zásahu.
Po pøíjezdu na místo zahájila dvouèlenná hlídka vybavená dýchacími pøístroji prùzkum objektu. Mezitím zbytek drustva pøipravoval materiál k haení a ploinu k vyprotìní uvìznìných dìtí
z prvního patra. V tu chvíli pøilo hláení od prùzkumu, e se
v budovì nacházejí ranìní. Velitel zásahu vyslal zálohu a dalí
dva mue k vyprotìní tìchto ranìných. Po tomto vyproování
pøilo dalí hláení od prùzkumu o místì poáru v prvním patøe,
naèe velitel naøídil èlenùm útoèného proudu è. 1 jeho likvidaci.
V této dobì byli z prvního patra oknem vyprotìni ètyøi áci

Koncert P.R.S.T. v Náchodì
sál hotelu Hron, nedìle 19. listopadu,
zaèátek v 19.00 hodin

Jazz-folkové uskupení P.R.S.T. (Pepa Malina, Radek Hlávka,
Svatka tìpánková, Tomá Vokurka) se po vøelém pøijetí publika na letoní Náchodské Prima Sezónì rozhodlo uspoøádat sólový koncert pro náchodské posluchaèe, tentokrát v pøíjemném
prostøedí hotelu Hron. Kapela pøedstaví nìkolik nových autorských skladeb, které by nemìly chybìt na pøipravovaném debutovém albu, jeho vydání je plánováno na duben pøítího roku.
Více na www.prst-band.com.

listopad 2006
a prùzkumná hlídka poární ploinou. Mylým zpestøením bylo
i to, e se ranìní oetøovali sami pod dohledem zdravotníkù.
Nakonec se technika pøestìhovala k rybníku, kde si dìti mohly vyzkouet støíkání z proudnic a kde jim bylo pøedvedeno poární dìlo.
Celá akce mìla dìti pobavit a zároveò je pouèit, co se nám jistì
povedlo. Soudím tak alespoò z rozzáøených pohledù vech dìtí.
Jednu vadu na kráse vak toto dopoledne mìlo. Bylo toti nutné krátkodobì uzavøít Pavliovskou ulici pro provoz vozidel. Rozumní øidièi tu chvíli buï poèkali, nebo se otoèili a jeli jinou
cestou. Nali se vak i takoví, kteøí ukrutnì spìchali a díky
tomu se dost hrubì chovali k policejní hlídce. Jeden z takovýchto
se dokonce pøedstavil jako hasiè z Kramolny. V jeho kùi bych
se stydìl a k hasièùm se radìji nehlásil.
Závìrem mi dovolte abych podìkoval vem aktérùm, tj. hasièùm SDH Babí a Náchod, paní Hanì Machové z Èeského èerveného køíe, HZS Velké Poøíèí, hlídce Policie ÈR a vem, kteøí se
na pøípravì tohoto cvièení podíleli. P. Hornych, vel. SDH Babí

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ KOLA
Hronov, Hostovského 910

kontakt: 491 485 048, 491 482 226
e-mail: skola@spshronov.cz, www.spshronov.cz
Nabízí monost získání støedního vzdìlání ve dvou stupních:

STØEDNÍ VZDÌLÁNÍ S MATURITOU
obor vzdìlání:
 Elektrotechnika  poèítaèové øídící systémy
 Strojírenství  výrobní informaèní systémy
délka vzdìlávacího programu:
 4 roky denní forma vzdìlávání
 2 roky denní zkrácená forma vzdìlávání (pro uchazeèe, kteøí
získali støední vzdìlání s maturitní zkoukou v jiném oboru
vzdìlání)
 3 roky dálková forma vzdìlávání (pro uchazeèe, kteøí získali
støední vzdìlání s výuèním listem
pozn.: U dálkové formy jsou obory vzdìlání:
 Elektrotechnika  Provozní technika

STØEDNÍ VZDÌLÁNÍ S VÝUÈNÍM LISTEM
Obor vzdìlání:
 elektrikáø  slaboproud a silnoproud
 automechanik
 nástrojaø
délka vzdìlávacího programu:
 3 roky denní forma vzdìlávání
 1,5 roku denní zkrácená forma vzdìlávání
(pro uchazaèe, kteøí získali støední vzdìlání s maturitní zkoukou)

KROMÌ STØEDNÍHO VZDÌLÁNÍ MOHOU ÁCI
ZÍSKAT CERTIFIKÁTY A OSVÌDÈENÍ:
ECDL, SW AUTODESK, CAD/CAM-ALPHACAM, SOLID EDGE,
ØIDIÈSKÝ PRÙKAZ

DNY OTEVØENÝCH DVEØÍ

ve vedních dnech: 2. 11., 9. 11., 14. 12. 2006 a 11. 1. 2007
od 14.30 do 16.30 hodin
v sobotu 2. 12. 2006 od 9.00 do 12.00 hodin
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SPORT s p o r t

s p o r t

Program mistrovských utkání v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod
PÁ
SO
SO
SO
NE
NE
PÁ
PÁ
SO
SO
NE
NE
PÁ
SO
PÁ
PÁ
SO

3. 11.
4. 11.
4. 11.
4. 11.
5. 11.
5. 11.
10. 11.
10. 11.
11. 11.
11. 11.
12. 11.
12. 11.
17. 11.
18. 11.
24. 11.
24. 11.
25. 11.

17.00
9.00
9.00
15.30
10.00
10.00
17.00
19.30
11.00
15.00
10.00
10.00
9.00
15.30
17.00
19.30
9.00

Náchod C
Hoøice B
Náchod C
Smiøice
Náchod D
Pøelouè
Náchod B
Hoøice
Náchod
Sadská
Náchod
Valaské Meziøíèí
Náchod E
Milovice
Náchod D
Týnitì n. Orl.
Náchod
Kromìøí
Náchod
Daèice
Náchod
Mor. Slavia Brno
Náchod
Kolín
Náchod C
Vysoké Mýto
Náchod B
Blansko B
Náchod E
Tøebechovice
Náchod D
Ústí n. Orl.  Hylváty
Èeská republika  Polsko mezistátní

Vè. divize mui
Vè. div. dorostenci
Vè. div. dorostenky
III. liga mui sk C
I. liga dorostenci
I. liga dorostenky
VP sever
VP jih
I. liga eny
I. liga mui
I. liga dorostenci
I. liga dorostenky
Vè. divize
III. liga mui sk.C
VP sever
VP jih
utkání muù a en

Zaèal turnaj neregistrovaných v kuelkách
Ji v sobotu 28. 10. 2006 odstartoval 34. roèník populárního turnaje neregistrovaných kuelkáøù o pohár øeditele pivovaru Náchod. Pøihláeno je 89 drustev rozdìlených do jedenácti výkonnostních skupin. Turnaj potrvá do nedìle 14. 1. 2007 a bude
sehráno 316 utkání. Startují nejen drustva z Náchoda, ale i irokého okolí vèetnì ètyø
kolektivù z Dobruky.
Tento turnaj se tìí nesmírné oblibì a za dobu svého trvání ji patøí neodmyslitelnì
ke koloritu zimních mìsícù v naem mìstì. Sportovní vyití v nìm najde vdy více jak
pìt set amatérských hráèù a hráèek.
Kronika turnaje zaznamenává, e vech dosavadních roèníkù se zúèastnilo drustvo
ATAS (MEZ) Náchod, z jednotlivcù ani jednou na startu nechybìli Lumír Posnar, Petr
trof starí a Vlasta Pásler. V dosavadních roènících bylo odehráno 6328 utkání za
úèasti 9199 hráèù a hráèek. Tento turnaj je nejstarím v Èeské republice a svým
rozsahem je po Jièínu druhým nejvìtím.
Frantiek Majer st.

Sokol
Scházíme se a cvièíme:
ODDÍL
Rodièe a dìti (dospìlý s dítìtem od cca 20 mìs.)
Pøedkolní dìti (46 let)
Mladí actvo  chlapci a dívky 611 let
Starí ákynì (1115 let)  aerobik
ákynì  cvièení na náøadí
eny  cvièení s hudbou

DEN
st
st
út
po
út
po
st
eny  (v domácnosti)  cvièení s hudbou
po
Mui  kondièní cvièení, nohejbal
út, pá
Mui  cvièení na náøadí
út
pá
Integrální jóga, starí cvièenci
út
Výrazový tanec  diskotanec (mláde 1218 let)
po
st
Break dance  mláde od 12 let
st
Karate
út
èt
Rokenrol
po
út, st, èt, pá
Rokenrol  pøípravka pro dìti od 5 let
st, èt
pá
Sportovní gymnastika (pro dívky od 5 let)
po, st
èt
pá

HODINA
1617
1617
1718
17.3019.00
1618
19.3021.00
19.3020.30
1011
19.3021.00
18.0019.30
18.0019.30
1819
1617
17.3019.30
17.3019.30
1619
15.3018.30
1821
1921
1719
15.3017.30
15.3019.30
14.0018.30
15.3019.30

Pozn.  tuènì vytitìny zmìny ve dnech a hodinách cvièení proti uplynulému cviè. roku.

Basketbal

Basketbal 2006/2007
 termíny domácích zápasù:
4. 11. 2006 Náchod x Èeská Tøebová
18. 11. 2006 Náchod x Chrudim
2. 12. 2006 Náchod x Holice
Vechny termíny jsou v sobotu a èas zápasù je stanovený na 17.30 hodin.
Dalí informace naleznete na adrese:
http://basketna.wz.cz

Házená

Rozlosování 1. liga mui  podzim
SO 4. 11.
17.00 Náchod
Hustopeèe
SO 11. 11.
13.00 Chomutov
Náchod
SO 18. 11.
17.00 Náchod
Sokolnice
SO 25. 11.
16.00 Prostìjov
Náchod
ROZLOSOVÁNÍ 1. liga ÈR podzim 2006
 mladí dorost
So 4. 11.
14.00 HC TJ NÁCHOD
Dukla Praha
Ne 12. 11.
Vrovice
HC TJ NÁCHOD
So 18. 11.
14.00 HC TJ NÁCHOD
Jièín
Ne 26. 11.
15.00 Písek
HC TJ NÁCHOD

Volejbal v listopadu 2006

Zápasy doma
ve sportovní hale Na Hamrech:

So 4. 11. 2006 od 9.00 a 12.00
eny
TJ Èervený Kostelec
od 11.00 a 14.00
Mui
TJ Èervený Kostelec
So 11. 11. 2006 od 10.00 a 13.00
eny
Slavia Hradec Králové B
Ne 19. 11. 2006 od 9.00
krajský pøebor mladí ákynì 5 drustev
So 25. 11. 2006 od 9.00 a 12.00
eny
SK Nové Mìsto n. Met.
od 11.00 a 14.00
Mui
TJ Dvùr Králové
So 2. 12. 2006 od 9.00 a 12.00
eny
Sokol Staré Mìsto
od 11.00 a 14.00
Mui
Sokol Malovice
Ne 3. 12. 2006 od 10.00
2 zápasy juniorky Baník Vamberk
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EKOutek
Zdalipak jste si ji
vzpomnìli na nae pøezimující ptaèí kamarády?
Je na èase opravit a vhodnì umístit krmítka pro nastávající zimní období. Pokud
jsme dosud ádné nevlastnili, mùeme se
pokusit oivit nae okno nebo èást zahrádky pøehlídkou strávníkù støídajících se
u hromádky laskomin ve vlastnoruènì vyrobené ptaèí restauraci. Výroba krmítka
není nároèná. Musíme vak dát pozor, aby
nemohlo dojít k poranìní ptákù. Jako stavební materiál lze pouít nejen opracované døevo, ale i vìtvièky, kùru, rákosová
stébla èi slámu. Krmítko by mìlo být vìtí
a prostornìjí, aby si mohli pochutnat i ti
vìtí, napø. kosi. Vletové otvory by ale nemìly být zase pøíli velké, aby neumoòovaly vstup velkým druhùm, jako jsou napø.
sojky a straky, které by drobnìjí druhy
z restaurace nemilosrdnì vytlaèily. Potøebujeme vytvoøit dostateènì velkou støíku
a dno opatøit asi 2 cm zábradlím (obr. A).
Vhodná jsou také tzv. samosypná krmítka
(obr. B). Ná výrobek pak umístíme na klidném a pøehledném místì, minimálnì 1,5
m nad zemí a zároveò s dostateènou vzdáleností (asi 3-4 m) od nejbliího vyvýeného místa, odkud by mohlo hrozit napadení
koèkou. Do korun stromù krmítka zavìujeme pomocí pevného a trvanlivého drátu èi provázku.
Dalí moností je vyrobit tzv. tukové
krmítko (obr. C). Pouijeme rozehøátý tuk
(nesolené vnitøní sádlo nebo lùj), strouhanku, semínka (drcená sluneènice, mák,..)
a drcená jádra lískových èi vlaských oøechù. Ve vytvoøené smìsi namoèíme borovou nebo smrkovou iku, pøípadnì smìs
nalijeme do meního kvìtináèe. Tato krmítka zavìujeme na stinné místo, aby se
tuk nerozpustil.
Pøikrmovat mùeme zaèít ji koncem listopadu (mnoství postupnì zvyujeme).
Dáváme pozor, aby potrava v krmítku nehnila a neplesnivìla. Ptáky zásadnì nekrmíme chlebem, èerstvým bílým peèivem,
uzeninami, slanými potravinami, suchými
tìstovinami a kynutými výrobky. Zpùsobili
bychom jim váné zaívací potíe. Z naich
potravin jim mùeme nabídnout tøeba ovesné vloèky, sluneènici, mák, jableèná jádra,
strouhanou neslanou housku, strouhanou
mrkev a tvaroh. Speciální smìsi pro krmení ptákù nakoupíme také v obchodech.

obr. A
obr. C

obr. B

Ing. K. Cejnarová
Odbor ivotního prostøedí

(Zdroj: www.cso.cz, www. iveb.cz/mos/krmeni.htm)

Vlakem ze zastávek Náchod
ve Starém Mìstì nebo z Malého Poøíèí?
V souvislosti s pøípravou nových vlakových jízdních øádù, které zaènou platit od
10. prosince tohoto roku, dojde ke zmìnám také v zastavování vlakù na zastávkách v Malém Poøíèí a ve Starém Mìstì.
Znaèná èást osobních vlakù dnes Malým Poøíèím jen projídí. Kritické hlasy
obyvatel z Malého Poøíèí trvale volají po
zastavování døíve tradièních vlakových
spojù. Po zavedení zastávky ve Velkém
Poøíèí do jízdních øádù dnes ale neexistuje monost tìmto poadavkùm vyhovìt,
ani by se taková zmìna nedotkla jiné
zastávky mezi Václavicemi a Hronovem.
(ÈD dávají pøednost zastávkám s velkou
frekvencí nastupujících a vystupujících
a Velké Poøíèí dnes patøí mezi zastávky
nejvíce vyuívané.)
Není lehké vysvìtlit, proè by vlaky nemohly zastavovat i v Malém Poøíèí, kdy
mají èastokrát zpodìní a nevadí to (bìná argumentace laikù). Ani tvùrci jízdních
øádù z ÈD, díky sloitosti tvorby vlakových jízdních øádù a jejich výkladu, pøíli
pøi jednání s obèany z Malého Poøíèí neuspìli. Jedno je vak dnes pøi daném stavu
eleznièní tratì, rychlosti vlakù a zavedení taktové dopravy a dalích nových spojù
jisté  do doby, ne se podaøí tra 026
zmodernizovat a na vlakové spoje nasadit
rychlejí vozové jednotky, není moné, aby
u vìtiny spojù vlaky zastavovaly mezi
Václavicemi, Náchodem a Hronovem ve
vech zastávkách! (Proto napø. splnìní poadavkù Vysokova na zøízení vlakové zastávky je t. è. nereálné  Vysokovem procházejí dvì tratì, ale zastávku ádnou
nemá!).
Momentálnì mìsto hledá takové øeení, které by zèásti poadavkùm na zastavování vlakù v M. Poøíèí vyhovìlo a pøitom se vánì nedotklo cestujících vyuívajících dalí vlakové zastávky. Pøi
takovém posuzování moností se naskýtá
prakticky jediná monost nezastavovat nìkteré vlakové spoje na zastávce ve Starém Mìstì. Pøipoutíme, e se v celkem
úspìném zavádìní integrované taktové
dopravy jedná o øeení nesystémové. Nìkdy ale úkrok stranou mùe posílit tlak
na dosaení hlavního cíle, kterým je kvalitní nabídka hromadné taktové integrované eleznièní a autobusové dopravy v náchodském okrese. V tomto systému by mìla
být páteøní dopravní tepnou rychlá eleznice dopravující cestující na vìtí vzdálenosti
a na ní navazující autobusové spoje.
Novým pøidaným krùèkem k takové integrované dopravì je zavedení nìkolika
párù vlakù z Mezimìstí do Starkoèe, které budou ve Starkoèi vázat na rychlíky
z Trutnova do Prahy a opaènì. Právì díky
tìmto novým spojùm nemusí být dopady

na obyvatele Starého Mìsta momentálnì
tak dramatické (budou na zastávce Náchod zastavovat vechny) ve srovnání
s dopady zmìn na malopoøíèské obyvatele
v pøípadì prakticky úplného zruení jejich
vlakové zastávky (takový návrh se pøed
èasem rovnì projednával).
Níe uvádím pro ilustraci návrh nového
jízdního øádu pro zastávku ve Starém
Mìstì, který by mìl zaèít platit od 10. 12.
v pracovních dnech:

odjezdy vlakù do cílové stanice
Mezimìstí  5.14*, 6.37*, 7.37*, 9.37*,
10.52, 13.37*, 14.37*, 14.52, 15.37*,
17.37*, 18.52, 20.37*, 22.16
Náchod  18.36*
Hronov  6.13, 7.14, 8.52, 12.54, 16.52,
Týnitì nad Orlicí  4.33, 5.24, 6.24,
7.23, 12.23, 13.23, 14.23, 16.23, 18.23
Starkoè  4.48, 5.46, 7.04, 9.06**,
11.03**, 13.02, 15.07**, 17.06**, 19.07**
Opoèno  22.25
Spoje oznaèené * pojedou z Týnitì n.
Orlicí, ostatní ze Starkoèe. Nìkteré osobní vlaky z Týnitì budou zastávkou jen
projídìt. Cestující, kteøí by jimi chtìli jet
ze zastávek na trati z Týnitì do Starého
Mìsta, budou muset vystoupit ve Václavicích a cca 20 min. poèkat na spoj od Starkoèe, který ve Starém Mìstì bude zastavovat. Zvýraznìné spoje jsou pøípoje
k rychlíkùm z Prahy nebo ve smìru opaèném. Doba jízdy z hlavního mìsta do Náchoda s jedním pøestupem ve Starkoèi se
bude pohybovat v rozmezí 2.40-2.45 hod.
Cestující ze Starého Mìsta do Týnitì
n. O. budou moci pouít i spojù oznaèených ** s pøestupem ve Václavicích (cca
20 min. èekací doba).
V pøehledu jsou uvedeny pouze pøímé
spoje. Monosti cestování s dalími pøestupy (napø. ve smìru Starkoè, Hradec Králové, Praha) v nìm nejsou uvedeny.
Ing. Jaroslav Rohulán

Omluva
Vem, kdo byli v minulém èísle zpravodaje popiskou pod fotografií PhDr. Marty
Beèkové, CSc. uvedeni v omyl, se omlouváme a uvádíme, e tato nae významná
rodaèka se narodila 27. øíjna 1930. Akademická rada AV ÈR jí na svém zasedání
25. øíjna 2005 udìlila pøi pøíleitosti
75. narozenin èestnou oborovou medaili
J. Dobrovského za zásluhy ve spoleèenských vìdách. Slavnostní pøedání medaile
se uskuteènilo 27. èervna 2006. Paní doktorce jsme se ji omluvili písemnì a pøejeme jí, aby do osmdesátky, která ji teprve èeká, dosáhla jetì dalích úspìchù.
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Náchodský zpravodaj

Dobrá spolupráce pokraèuje
Opìt pøiel èas kadoroèního setkávání muzejníkù a archiváøù èesko-polského
pøíhranièí v rámci Èesko-polských dnù
køesanské kultury, kdy se tito odborníci
na regionální historii scházejí støídavì na
èeské nebo polské stranì hranice, aby
poznávali vzájemnì sami sebe a svá pracovitì. Letoní ji osmé pracovní setkání se uskuteènilo ve støedu 25. øíjna 2006
v Textilním muzeu TIBA a Muzeu Boeny Nìmcové v Èeské Skalici. Úèastníci
vyslechli referát o realizaci jednotného
vedení evidence Národního archivního

dìdictví ÈR v kulturnì vìdeckých institucích (L. Batecká), informaci o nejnovìjích publikacích týkajících se Kladska
vydaných v Polsku (I. Klimaszewska)
a vymìnili si øadu cenných zkueností.
Zlatým høebem programu byla prezentace kolektivu pracovníkù obou èeskoskalických muzeí s názvem Èeskoskalická
muzea aneb Co se skrývá pod muzejní
poklièkou. Celé jednání bylo velmi inspirativní a pøispìlo k dalímu posílení vzájemných kontaktù.
(lb)

Dárek k Mikulái

Osobitý výtvarník a vtipný vypravìè
vydal první Pøíbìhy Maa Klinèeka na
Slovensku v Martinì. Jeho dvojice veèerníèkových hrdinù mu otevøela cestu od
divákù ke ètenáøùm. Od té doby mu vylo u jednadvacet kníek.
Ta nae, s názvem Kdy se èerti enili, je dvaadvacátá, ale první, která mu
bude vydána skuteènì doma. S vtipem
a osobitým humorem vypráví o èertech,
kteøí se pohybovali po Náchodì a jeho okolí. Sedm èertovských pohádek je doplnìno ilustracemi a èertovskou vystøihovánkou. Vedle pohádkové publikace vydává
mìsto Náchod pexeso s názvem Abeceda
Náchoda a hrací karty Kvarteta náchodských zajímavostí. Na 32 pexesových
i hracích kartách najdou dìti i dospìlí nejen zámek s medvìdy, ale spoustu dalích
zajímavostí, které svým neopakovatelným
rukopisem ztvárnil pan Jaroslav Cita. Obrázky potìí, pobaví a rozíøí poznání dìtem i dospìlým a poslouí mìstu i jako
zajímavý propagaèní materiál.
Køest kníky s autogramiádou autora
a pøedstavením pexesa i karet se uskuteèní v Mìstské knihovnì v dìtském oddìlení pøed Mikuláem dne 4. prosince
2006 v 17.00 hodin. Dìti, tìte se!
Eva Foøtová, vedoucí odboru kolství,
kultury a sportu

V loòském roce jsme mìli to tìstí pøipravit pro náchodskou veøejnost vánoèní
dárek  CD s názvem GLORIA, na kterém byly nahrány dvì náchodské me.
Me pro sv. Vavøince a Náchodská me
vánoèní autora hudby p. Jaroslava Celby
a autora textu p. Libora Volného.
Letos odbor kolství, kultury a sportu
pøipravuje pro náchodské obèany zajímavý dárek. Mìsto Náchod vydává tisícovým
nákladem pohádky, pexeso a kvartetové
karty náchodských zajímavostí, které
nakreslil a pohádky napsal náchodský
malíø, letoní osmdesátník, pan Jaroslav
Cita.

Nadaèní fond manelù Livie
a Václava Klausových v Náchodì
Péèe o seniory v Náchodì v oblasti vzdìlávání byla na základì prùzkumu Nadaèního fondu Livie a Václava Klasových rozhodujícím faktorem pøi výbìru mìsta
a zaøízení, kde se uskuteèní pilotní bìh
projektu s názvem Senioøi komunikují.
Projekt schválila správní rada nadaèního
fondu a odsouhlasila, e finanèní zajitìní poskytne nadaèní fond prostøednictvím
grantu, do kterého se budou moci pøihlásit mìsta a obce jednotlivých regionù ÈR.
Na základì jednání s pøedstaviteli fondu bylo rozhodnuto, e pilotní ovìøovací

projekt, jeho cílem je podpora vzdìlávání seniorù v oblasti ovládání základních
funkcí poèítaèe vèetnì internetu, ovládání mobilního telefonu i vyuívání platebních karet, se uskuteèní v Náchodì v Mìstské knihovnì ve spolupráci se kolícím
støediskem Univel Náchod.
Náchodtí senioøi tak dostali pøíleitost
být prvními ovìøovateli vzdìlávacího kurzu v rámci projektu Senioøi komunikují.
Eva Foøtová
vedoucí odboru kolství,
kultury a sportu

Opravy hodinové vìe
náchodského zámku
V pátek 20. øíjna probìhlo v kanceláøi
správy Státního zámku v Náchodì slavnostní otevøení kovového pouzdra, které
bylo objeveno v makovici pøi probíhajících
opravách zámecké Hodinové vìe. Kromì
øeditelství NPÚ, územního odborného pracovitì v Pardubicích, pracovníkù správy
Státního zámku v Náchodì a dalích pozvaných osob, se této události zúèastnili
i pøedstavitelé mìsta Náchoda.
Hodinová vì náchodského zámku,
která spolu s velkou vìí tvoøí dominantu objektu, byla postavena v rámci pøestavby pozdnìgotického hradu na renesanèní zámek za Albrechta Václava Smiøického v letech 15931614.
Na podzim letoního roku bylo pøikroèeno k její rozsáhlé opravì, která bude
vyadovat finance ve výi 2,7 mil. Kè.
Stavební práce provádí firma Maratonstav,
a. s. Úpice. V první fázi bylo ve druhé
polovinì záøí postaveno leení v celé výce vìe. Opraveny, konzervovány a restaurovány budou ciferníky hodin, ozdobný hrot a makovice s praporkem. Opravují a restaurují se i omítky a kamenné
prvky a také støení krovová konstrukce
bude vyadovat èásteèné výmìny a opravy. Stávající støení krytina z pozinkovaného plechu bude zcela nahrazena plechem mìdìným.
Kromì kovového pouzdra byla v prùbìhu prací na vnìjím líci bednìní krovu
vìe objevena plechová tabulka se jmény øemeslníkù a obtínì èitelným letopoètem 1867, informující o tehdejí opravì
støechy. Nad cedulku doplnil své jméno
a datum tesaøskou tukou klempíø Z. Zaòka, který zde pracoval témìø o století
pozdìji  v roce 1958.
Práce by mìly být dokonèeny v listopadu
2006.
Správa Státního zámku v Náchodì.
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kolského zaøízení
pro dalí vzdìlávání
pedagogických pracovníkù
M 1. 11. støeda 913 hod. Komunikace
s problémovými rodièi, lektor PhDr.
Nora Martincová (PPP Rychnov nad Knìnou), Z pro DVPP Náchod
M 4. 11. a 13. 1. 2007 soboty 917 hod.
Metodicko  konverzaèní kurz AJ (2dílný intenzivní víkendový kurz), lektor Ing.
Jaroslava Faltusová a Ing. Frantiek Faltus, CSc.; Z pro DVPP Náchod
M6. 11. pondìlí 913 hod. Literární texty
ve výuce NJ, lektor Mgr. Nadìda Heinrichová, PhD. (PdF UHK), Z pro DVPP
Náchod
M 7. 11. úterý 913 hod. kolení vedoucích pracovníkù Z a S v oblasti BOZP,
lektor Ing. Robert Køepinský (OS UNIOS
Praha), Z pro DVPP Náchod
M 8. 11. støeda 913 hod. Didaktické
a proitkové hry, lektor MgA. Eva
Kubelková (Pardubice), DDM Déèko Náchod
M 9. 11. ètvrtek 913 hod. Víte si rady
se skartaèním a spisovým øádem?, lektor Mgr. Helena Pochobradská (Státní oblastní archiv Zámrsk), Z pro DVPP Náchod

M 11.

11. sobota 812 hod. Pleteme
z pedigového proutí  Vánoèní dekorace, lektor Mgr. Eva Hájková, Mgr. Jitka Poláková (Náchod), Z pro DVPP Náchod
M 13. 11. pondìlí 913 hod. Výuka nìmeckého jazyka u ákù se specifickými
poruchami uèení I, lektor Mgr. Jitka Tomková, Ph.D. (PdF UHK), Z pro DVPP
Náchod
M14. 11. úterý 9.0012.30 Vánoce v M
a D, lektor Eva Klobuníková, Ivana Valáková (Z Opatovice nad Labem), Z
pro DVPP Náchod
M 15. a 22. 11. støedy 15.3018.00 hod.
Poèítáme v Excelu  cyklus 2 praktických semináøù, lektor Mgr. Eduard Hlávka (Z Hradec Králové), Jiráskovo gymnázium Náchod
M 20. 11. pondìlí 914 hod. VP v Z 
Prùøezová témata, lektor PhDr. Jana Dolealová, Ph.D. (PdF UHK), Z pro DVPP
Náchod
M 22. 11. støeda 913 hod. Plánování
v práci uèitelky M, lektor árka Gabrielová (M Ostrov), Z pro DVPP Náchod
M 22. 11. støeda 913 hod. Plánování
v práci uèitelky M, lektor Vlasta Kaiserová (M Sokolov), Z pro DVPP Náchod
M 23. 11. ètvrtek 912 hod. Dìtská recitace I., lektor Mgr. Jana Portyková
(ZU Hradec Králové), Z pro DVPP Náchod
M 27. 11. pondìlí 915 hod. Vytváøíme

Pøehled kulturních akcí
poøádaných v listopadu 2006 Regionálním muzeem v Náchodì
Emil Tyl  obrazy a kresby
Do 30. 11. 2006 mohou návtìvníci ve
výstavní síni Regionálního muzea
v Náchodì (roh Zámecké a Tyrovy ulice) zhlédnout výstavu poøádanou u pøíleitosti 100. výroèí narození oblíbeného náchodského umìlce, akademického malíøe Emila Tyle. Otevøeno je dennì
mimo nedìle a pondìlí 912; 1317
hod., v sobotu 812 hod.
Vladimíra Jíchová: Mandaly
Od 2. 11. do 30. 11. 2006 si mohou
návtìvníci v pøednákovém salonku budovy muzea na Masarykovì nám., èp.
18 v Náchodì prohlédnout výstavu magických kruhových obrazù Vladimíry
Jíchové. Vernisá probìhne 1. 11. 2006
v 17 hodin. Otevøeno je dennì mimo
pondìlí 912; 1317 hod.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu od nejstarích doloitelných pro-

jevù ivota pravìkých lidí a po souèasnost. Náchod, Masarykovo námìstí,
èp. 18, otevøeno dennì kromì pondìlí
912; 1317 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. èísle 491 433 722,
pøíp. elektronicky na adrese
muzeumna.ekonom@seznam.cz.
Pevnost Dobroov
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást
ès. pohranièního opevnìní z let 1935
1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Souèástí je i výstava Ès. armáda 1.
republiky v miniatuøe (autor L. ulík) umístìná ve výstavní síni provozního areálu pøed pevností. Mimo sezonu,
tj. v listopadu a bøeznu, je otevøeno
pouze pro pøedem ohláené organizované výpravy. Návtìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle 491 426 047 èi
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Zámek 1284, 547 01 Náchod, popø. elektronicky
muzeumna.ekonom@seznam.cz.

VP pro D, lektor Mgr. Bedøich Hájek
(Praha), Z pro DVPP Náchod
M 29. 11. støeda 812, 1317 hod. Výtvarné a floristické dílny  Vánoèní variace (dopolední a odpolední), lektor Mgr.
Jana Matouová (ZU Náchod), Z pro
DVPP Náchod
M 29. 11. a 6. 12. støedy 15.3018.00
hod. GIMP  cyklus 2 praktických semináøù, lektor Mgr. Eduard Hlávka (Z
Hradec Králové), Jiráskovo gymnázium
Náchod
JETÌ VOLNÁ MÍSTA!!!
M Francouztina  zaèáteèníci  kadé
pondìlí 16.30  17.30 hodin
MFrancouztina  mírnì pokroèilí  kadé
pondìlí 15.30  16.30 hodin
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
písemnì:
kolské zaøízení
pro dalí vzdìlávání
pedagogických pracovníkù KHK,
pracovitì Náchod,
Smiøických 1237,
547 01 Náchod
elektronickou potou:
nachod@cvkhk.cz
prostøednictvím webových stránek:
www.cvkhk.cz
Více informací na telefonu:
491 422 416, 491 422 437

Chrámový sbor
hledá nové zpìvaèky
a zpìváky

Náchodský chrámový sbor, vedený dirigentem p. Jindøichem Roubíèkem, se obrací na náchodské obèany mladí i starí,
kteøí mají rádi sborový zpìv, aby podpoøili svou úèastí ve sboru jeho èinnost.
Velmi rádi mezi námi uvítáme nové
zpìváky ze vech hlasù, zejména pak
zpìváky tenorové, tj. muské hlasy vyích nebasových poloh.
Chrámový sbor ve mìstì Náchodì má
prastarou nepøetritou tradici. Zpívá
o hlavních svátcích pøi bohoslubì, ale
také témìø kadoroènì spoleènì s Komorním orchestrem Slávy Vorlové pøi
veøejných obèanských koncertech. Úèast
ve sboru není vázána na náboenskou
konfesi.
PØIJÏTE MEZI NÁS!
Pìvecké zkouky se konají pravidelnì
ve ètvrtek od 18 hodin v pøízemí øímskokatolické fary na Masarykovì námìstí.
K letoním Vánocùm se pøipravuje Èeská me vánoèní J. J. Ryby Hej mistøe!
a èeské koledy v úpravì K. Steckera.
Chrámový sbor sv. Vavøince v Náchodì
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Stomatologická pohotovost  listopad
4.

a 5. 11.

11. a 12. 11.
17. 11.
18. a 19. 11.
25. a 26. 11.

MUDr. Renata Èábelková
Hronov
MUDr. Jiøí Domáò
Èervený Kostelec (Elitex)
MUDr. Alena Prouzová
Náchod
MUDr. Blanka Grummichová
Náchod
MUDr. Blanka Hulánová
Nové Mìsto nad Metují

PROGRAM
listopad 2006

_MC Mácíèek
Kadý den 912 hod monost vyuití herny pro setkávání maminek a dìtí:
Pondìlí: 9.3010.30 pravidelný program
 maminky s dìtmi od 2 let  cvièení,
tanec, øíkanky, tvoøení , cena 30 Kè/hod.
Úterý: 9.3012.00 setkávání maminek
s dìtmi 02 roky  vyhrazená herna bez
programu, vstup volný
Støeda: 9.3011.00 pravidelné programy
pro maminky, ale i pro eny v domácnosti
a dalí zájemkynì
 hlídání dìtí v hernì zajitìno, ale mùete pøijít i samy, cena programu 30 Kè/
hod. nebo 40 Kè/1,5 hod.
Ètvrtek: 9.3012.00 setkávání maminek
s dìtmi od 2 let výe  vyhrazená herna
bez programu, vstup volný
Pátek: 9.3012.00 setkávání maminek
bez omezení vìku dìtí, vstup volný nebo
mimoøádné akce (semináø, divadlo, výlet)
Srdeènì zveme vechny maminky a dìti
a tìíme se na spoleèné záitky!
Programy na LISTOPAD:
` 1. 11. keramika  výroba vánoèních
dekorací a dáreèkù
` 8. 11. kondièní cvièení pro zpevnìní
postavy
` 15. 11. kreativní dílna  výroba doplòkù do dìtského pokoje
` 22. 11. keramika  glazování výrobkù
a výroba figurek
` 29. 11. adventní dílna  vazby z pøírodnin, svícen, vìnec
(blií informace o programech na tel.
774 223 296  Tereza Iová)

ul. J. z Podìbrad 937
tel.: 491 482 911
Generála Kratochvíla 1014
tel. 491 469 270
Jugoslávská 33
tel. 491 421 725
Raisova 677
tel. 491 422 104
Náchodská 145 (Stavostroj)
tel. 491 476 176

_ Pohádková show s princeznou Kolo-

bìkou. Nedìle 26. 11. od 14.00 hod
v Déèku.
Bohatý zábavný program s pohádkovými
soutìemi, písnièkami a tancováním pro
vechny malé dìti a jejich rodièe. Nebudou chybìt ani pohádkové bytosti
Blií informace na plakátech a na
www.deckonachod.cz.
_ Víkend v Pohybu
Pro dívky od 8 do 16 let, 10.12. 11.,
program: hip hop, aerobik, bøiní tance,
posilování, tetování, suchá vazba. Cena:
280 Kè pro èleny Déèka, 300 Kè ostatní.
Více informací Mgr. A. Straková.
_ Orientální tance
Pro dospìlé: kadé pondìlí od 18.30 do
20.00 hod.
 pro eny bez omezení vìku, které se
chtìjí protáhnout a zpevnit pøíjemným
zpùsobem, nauèit se tanèit v rytmu Orientu a hlavnì udìlat nìco nejen pro své
tìlo, ale i dui
Pro dívky od 15 do 20 let kadou støedu
18.0019.30 hod.
 pro dívky, které láká bøiní tanec, chtìjí se ho nauèit a ovládat jeho rùzné styly
(vèetnì tance s rekvizitami) a uplatnit se
jako taneènice na vystoupeních a soutìích jednotlivcù i skupin pøijïte si zatanèit a vezmìte si s sebou: vhodný odìv
tj. pøiléhavý vrek, legíny (bokové nebo
volné), átek na boky (s tøásnìmi nebo
s penízky), tanèí se naboso v ponokách
(nebo v gymn. cvièkách) a také dobrou
náladu, pití a to ostatní nechte na nás!!
Cena: 800 Kè dospìlí (jedna lekce 26 Kè),
jednotlivé vstupné 50 Kè, 700 Kè dívky
(jedna lekce 22 Kè), cena dohromady je
za 33 lekcí. Tìí se na Vás Tereza Iová
(tel. 774 223 296).

Martinské slavnosti v Náchodì  v sobotu 11. 11.

Dopoledne Martinský øemeslný trh na Masarykovì námìstí
14.00
17.00
17.15
18.00
20.00








Výroba lampionkù ve výtvarné dílnì Déèka, 30 Kè na materiál
Setkání se svatým Martinem na zaèátku Kamenice U Itálie
Martinský lampiónový prùvod s Martinem na bílém koni
Pøivítání svatého Martina v Náchodì  zpívání koled
Martinská taneèní zábava ve Vatikánu
hraje skupina Pro radost, vstupné 50 Kè

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

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

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
uvádí

v sobotu 4. listopadu pohádku

Chytrá princezna
a v sobotu 11., 18. a 25. listopadu
pohádku

Brouèci

Hraje se vdy v sobotu v 15 hodin,
18. listopadu navíc i v 17 hodin.
Srdeènì zvou loutkáøi.

www.detemproradost.com
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Senior klub

Ètvrtek 2. 11. od 14.00 hod.  Krajiny zemì  obdìlávání
pùdy - posezení u videa s Anièkou Polákovou
Ètvrtek 9. 11. od 14.00 hod.  Argentina, Kongo, Austrálie
 posezení u videa s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 16. 11. od 14.00 hod.  Toronto  posezení u videa
s Josefem Zavøelem
Ètvrtek 23. 11. od 14.00 hod.  Vyprávìní o Pekelském údolí a jeho vzniku  Mgr. L. Batecká
Ètvrtek 30. 11. od 14.00 hod.  Ve stopách golfského proudu
 posezení u videa s Anièkou Polákovou
Senior klub je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00 do
16.30 hodin a je urèen vem seniorùm a jejich pøátelùm. K vyuití
je zde denní tisk, knihovnièka, televize i monost obèerstvení.
V prostorách Senior Klubu je instalována stálá výstava obrazù
regionálních malíøù a je moné ji zhlédnout dennì v dobì provozu klubu. Výstavka je po 2-3 týdnech obmìòována. Programové zprávy sledujte na vývìskách v podloubí radnice, v oknì
Senior klubu v Hurdálkovì ulici, ve skøíòce na Husovì námìstí
a v Novinách Náchodska a Echu.

Sdruení zdravotnì postiených

Poøádá ve ètvrtek 9. listopadu od 13.30 hod. ve velkém sále
restaurace Vatikán v Náchodì Podzimní posezení s hudbou
a zdravotní pøednákou.
Program: Od 13.30 hodin pøednáka, v 15.00 hodin nám
zahraje ná èlen pan Donaj na elektronické varhany k poslechu a tanci. Úèastnický poplatek pro èlena 65 Kè, ostatní 75 Kè.
V cenì je zahrnuta veèeøe, káva a zákusek. Objednávky pøijímáme kadou støedu v naí klubovnì od 13 do 15 hodin.
Sídlíme v budovì MìÚ Náchod, Palachova 1303, v pøízemí vedle výtahu (bývalý Okresní úøad). Mimoøádnì u paní Zdeny Semerákové na tel.: 491 421 292, prosím nechte déle vyzvánìt.

ICC informuje

Jeliko se k nám nezadritelnì blíí pøedvánoèní èas, máme
ji nyní pro vás nìkolik typù na dárky nebo jen tak pro zpestøení
tohoto snad nejkrásnìjího období v roce. Jako kadoroènì jsou
v prodeji vánoèní pohledy akademického malíøe J. kopka z Jaromìøe, pøedstavující zasnìené památky naeho kraje, zimní krajinu nebo lidovou architekturu v èase Vánoc. Pro milovníky hudby vydalo mìsto Náchod v roce 2005 Náchodskou mi pro sv.
Vavøince  Gloria od hudebního skladatele J. Celby s doprovodnými veri L. Volného. Tato CD nahrávka je u nás k dispozici za
255 Kè a mùe se jistì stát vánoèním dárkem, který pohladí po
dui. Pro ty z vás, kteøí si radìji poslechnou ivý koncert, je jetì
nìkolik volných míst na vánoèní turné K. Gotta 17. 11. 2006
v ÈEZ arénì v Pardubicích. Také budeme mít pøedprodej na vánoèní koncert  13. 12. 2006 v kostele sv. Vavøince v Náchodì.
Dále jsme rozíøíli nae sluby o prodej letenek pøes kralovna.cz. Od øíjna je tedy moné si pøes www.icnachod.cz zarezervovat èi objednat v klidu domova nebo kdekoli na internetu letenku kamkoli.
Pro zájemce o regionální literaturu jen pøipomínám nìkteré
z titulù, které zde na vás èekají: Stopami dìjin Náchodska è. 9,
Broumovsko a Trutnovsko  obrana republiky v pol. 30. let,
V. Vlèková  Doufám, dokud dýchám a dalí.
Nakonec bych jetì ráda poprosila vechny poskytovatele ubytování, stravování a sportovních zaøízení, kteøí chtìjí, abychom
správnì informovali veøejnost o jejich èinnosti, aby nám hlásili
pøípadné zmìny týkající se jejich slueb a provozu.
Na závìr jetì pøipomínán nae tel. è. 491 420 420.
S pøáním klidného a krásnì vybarveného podzimu.
Markéta Machová  ICC Náchod.

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Náboenská obec Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì,
Raisova 806, 547 01 Faráø Zdenìk Kovalèík Tel. 491 426 223,
mobil faráøe 737 475 945. Bohosluby v Husovì sboru  nedìle 9 hod. Biblická hodina  pondìlí 16.30 hod. Úøední hodiny:
pondìlí a støeda 912 a 1317 hod. Kolumbárium pøístupné od
817 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov v pytlích a krabicích je
mono dávat do chodby z Raisova ul. od pondìlí do soboty od
817 hod. Prosíme v nedìli NE!

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw
Partyka 603 861 275, kaplani P. Mgr. Jindøich Tluka 731 402
210, P. Mgr. Mariusz Nowaczyk 731 405 501, http://
www.volny.cz/nfara, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Bohosluby: po. 7.00, út. 18.00, st. 16.00, èt. 7.00, pá. 18.00, so. 18.00,
ne. 7.30, 9.00, 18.00 v kostele sv. Vavøince.

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). Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Biblické hodiny od øíjna kadé úterý v 17
hodin. Faráø Marek Bárta.

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.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v listopadu 2006 v celém prostoru zámecké jízdárny výstavu:

Z lidových tradic

Fotografie Ludvíka Barana a Jitky Staòkové z let 19462004.
Ludvík Baran je dokumentarista, fotograf a etnograf, který
spolupracuje se svou enou, etnografkou Jitkou Staòkovou.
Pro 4.9. roèníky základních kol a studenty støedních kol je
pøipraven interaktivní program Lidová kultura v nás, zamìøený
pøedevím na pùvod a smysl èeských lidových zvykù a tradic.
Podrobnìjí informace poskytne GVUN,
tel. 491 427 321 nebo na www.gvun.cz.
Výstava je otevøena do 5. 11. dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

NAE Galerie
(15. 11.3. 12. 2006)
Výstava prací z výtvarné soutìe poøádané GVUN
pro obèany mìsta Náchoda.
Výstavy jsou otevøeny dennì
kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

Náchodský zpravodaj
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  listopad 2006

Oddìlení pro dìti

 Soutì o maskota dìtského oddìlení  konèí 16. listopadu 2006. Tìíme se na
vae nápady.
 Dlouhodobá soutì Neuvìøitelné záøí  jetì neuvìøitelnìjí øíjen aneb Jak to
bylo dál  do 1. prosince 2006 mùete pøinést do knihovny úkol è. 2. Pite, pite,
pite
 Výtvarná dílna s námìtem duièky a halloween se koná v úterý 28. 11. 2006
 Kamarádka knihovna  napi vysvìdèení svojí knihovnì
Jsi-li ètenáø nebo návtìvník oddìlení pro dìti Mìstské knihovny v Náchodì, pøijï
do knihovny a napi jí vysvìdèení. Odmìnou ti bude originální visaèka na kliku
a moná pøispìje i k tomu, e nae knihovna bude mezi nejlepími èeskými knihovnami pro dìti, protoe jsme se pøihlásili do celostátní soutìe o nejlepí dìtské
oddìlení. Pøijï si pùjèit zajímavé kníky a podpoø svoji knihovnu. Pøiveï kamarády a ukáeme jim, jak je hezká nae knihovna a co je v ní zajímavého.
Podrobnosti o vech akcích naleznete v knihovnì a na jejích webových stránkách
www.mknachod.cz

Oddìlení pro dospìlé

Týden poezie 9.16. 11. 2006
Pøipomeneme si klasika èeských básníkù Karla Hynka Máchu a návtìvníkùm pøipravíme Poezii v prostoru  úryvky verù nejrùznìjích autorù na malých rulièkách
papíru. Zastavte se u nás a pøeètìte si slova básníkù. Jaký ver si odnesete právì vy?

Protagonisté filmu Prachy dìlaj
èlovìka pøi premiéøe v náchodském
kinì Vesmír.

Pondìlí 20. listopadu 2006 v 17.00 hodin, sálek ve 2. poschodí knihovny

Eva Koudelková  Od Homole k Hejovinì.
Lidová vyprávìní z kladského pomezí

Pøedstavíme novou knihu Evy Koudelkové, opìt
s regionálními motivy. Je to výbìr lidových vyprávìní odehrávajících se na obou stranách hranice mezi Èechami
a Kladskem v oblasti Náchodska. Pøevaují ale povìsti
z úzkého pásu Kladska pøi èeských hranicích, zvaného
Èeský koutek. Zdejí místa mìla v dùsledku dramatických
historických událostí a v souvislosti s tìsnou blízkostí èeského prostøedí svùj zcela osobitý charakter. Ten se odráí
i v povìstech tamìjích obyvatel. Knihu ilustroval Petr Køí.
Setkání s autorkou Evou Koudelkovou  prezentace nové
knihy  monost zakoupení  autogramiáda.
(So)

Náchod ve sborníku
Stopami dìjin Náchodska
Nedávno vyel 9. svazek archivního sborníku Stopami dìjin Náchodska. I v nìm,
jako v roènících pøedchozích, najde ètenáø mnoho zajímavého i o naem mìstì.
O stavební èinnosti v Náchodì v letech 15991663, jak ji lze vyèíst z dochovaných mìstských úètù, píí Petr Èernikovský s Janem Èíkem. Jaroslav Èáp seznamuje ètenáøe s náchodským radním manuálem z let 17061719. Zuzana Vlèková píe
o historii nìkdejí náchodské tkalcovské koly. Rodinì náchodských fotografù Kolínských je vìnována posmrtnì otitìná sta Oldøicha afáøe, Alena Ètvrteèková seznamuje zasvìcenì s náchodskými idovskými høbitovy. K naemu nejbliímu okolí se
vztahuje pøíspìvek Jana Tùmy o archeologických nálezech z Vrchovin, poutím
a táborùm lidu na Dobenínì vìnuje pozornost Lydia Batecká. e ve stati Pivovary
okresu Náchod (Zbynìk Likovský a Jan Èíek) je zmiòován i pivovar náchodský, je
samozøejmé.
Ve svazku jsou i zprávy o literatuøe a zprávy z archivu, je tu také dokonèena
výbìrová bibliografie èlánkù z Nového a posléze Naeho èasu od roku 1981 do konce
jeho existence zaèátkem roku 2002. Myslím, e tu mìlo být oddìleno období totalitní,
kdy vycházel jako orgán KSÈ, od období dalího, kdy byl periodikem nezávislým. To
se toti výraznì zmìnil jak obsah èlánkù, tak i okruh autorù.
(AF)
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