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rok 2006 je nenávratnì za námi. Máme
tedy monost poohlédnout se zpìt a øíci
si, jaký byl. I kdy kadý z nás má svùj
subjektivní pohled na svìt a rùzné priority, jistì se ve vìtinì shodneme, e pro
mìsto Náchod to patný rok nebyl. Podaøilo se uskuteènit zámìry a stavby, o které jsme dlouhodobì usilovali, a pøipravit
i zámìry do nadcházejícího roku 2007.
Prioritou roku 2007 bude dokonèení rozestavìných staveb. Ulice Borská, koupalitì, ul. Krásnohorské, úprava Husova
námìstí v návaznosti na park, dokonèení
Karlova námìstí a jeho komunikaèní propojení na ulici Plhovskou. V rámci finanèních moností v roce 2007 budou zahájeny stavby: rekonstrukce ulice Èeskoskalické, zateplení a rekonstrukce polikliniky,
pøestavba a dostavba budovy bývalé vojenské správy na ZU, pøestavba mostu
v Braci.
Rádi bychom pokraèovali i v rekonstrukci základní infrastruktury a pøipravili lokality pro výstavbu rodinných domkù.
Doufáme, e i zapoèatá jednání o obchvatu
mìsta, komunikaèním propojení Náchod
Hronov a výstavbì lázní, naváí na kroky zapoèaté v roce 2006 a objeví se první hmatatelné výsledky, a ji ve formì
projektových dokumentací èi vydaných
územních a stavebních povolení. Vech-

ny pøedpoklady v roce 2007 k tomu máme a já jsem pøesvìdèen, e toho dosáhneme.
Letoní rok bude pøedevím pøelomem
v sociálních slubách. Nový sociální zákon zmìní systém poskytování tìchto slueb. Mìsto Náchod vdy dbalo na rozvoj
tohoto segmentu svého konání. Nový zákon slibuje vìtí svobodu obèanùm
a mìstu monost spravedlivìjího pøístupu k jeho uivatelùm. Vìøte, e tuto monost plnì vyuijeme, k prospìchu tìch,
je jsou skuteènì potøební. Doufejme, e
èasem  v pøítích letech, budou i ostatní zákony pøijímány a jejich zmìny v tomto
duchu.
Do nového roku si mnoho z nás dává
sliby a pøedsevzetí. Ty, které si dáváme
v soukromí, jsou naí záleitostí. Ty, které jsme si dali my, politici, jsou vìcí veøejnou a jsou dány naimi volebními programy. Chtìl bych Vás ujistit, ve svìtle posledních událostí na naí politické scénì,
e si za svými sliby stojíme a e udìláme
ve, aby byly naplnìny
Závìrem mi dovolte popøát Vám vem
do nového roku splnìní vech nadìjí
a pøání. Hodnì zdraví, úspìchù ve vaí
práci a pohodu rodinného krbu.
Ing. Oldøich Ètvrteèka, starosta
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Zprávy

z radnice
Rada mìsta 28. 11.
Zmìna územního plánu
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo s Urbaplanem, spol. s r. o., Hradec
Králové na vypracování Zmìny è. 2  návrhu Územního plánu sídelního útvaru
Náchod.
Nakládání s komunálními odpady
na území mìsta Náchoda
l RM schválila uzavøení Smlouvy o zabezpeèení provozu systému nakládání
s komunálními odpady vznikajícími na území mìsta Náchoda a o plnìní nìkterých
dalích povinností s Technickými slubami Náchod, s. r. o.
Vyhláka o poplatku za komunální odpad
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
vydat obecnì závaznou vyhláku è. 3/
2006 o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù.
Sazba poplatku se pro rok 2007 nemìní,
zùstává ve výi 480 Kè/rok, resp. 432
Kè/rok po uplatnìní slevy pøi vèasném
zaplacení (do 31. 3. 2007).
Nové znìní zøizovací listiny
MìSSS Marie
l RM souhlasila s novým znìním zøizovací listiny Mìstského støediska sociálních
slueb Marie od 1. 1. 2007 a doporuèila
zastupitelstvu mìsta tento návrh ke schválení.
Nové znìní zøizovací listiny souvisí s úèinností zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních slubách, který vstoupí v platnost
1. 1. 2007. Samotný rozsah slueb vychází z ji schválené koncepce.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy na pronájem pozemku na Babí
se Správou a údrbou Královéhradeckého kraje dohodou k 31. 10. 2006.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o zøízení vìcného bøemene se spoleèností Východoèeská plynárenská, a. s., Hradec Králové. Vìcné bøemeno se zøizuje
pro plynovodní pøípojku v ul. Komenského pøed domy èp. 570 a 612.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene se spoleèností ÈEZ  Distribuce,
a. s., Dìèín. Budoucí vìcné bøemeno spoèívá v umístìní kabelového vedení pod povrchem pozemkové parcely v Bìlovsi.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
s firmou Prùmstav Náchod, s. r. o., na
umístìní reklamy na lávce pro pìí u Itálie. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností od 1. 7. 2006.

l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene se spoleèností ÈEZ-Distribuce, a. s.,
Dìèín. Budoucí vìcné bøemeno spoèívá
v umístìní kabelového vedení pod povrchem pozemkové parcely ve Starém Mìstì
n. Met. Projekt øeí nové pøipojení domu
èp. 66 v ulici Za Pøádelnou.
l RM uzavøela nájemní smlouvu na pronájem místa k umístìní technického zaøízení distribuèní datové sítì s firmou
ERKOR, s. r. o., v nebytovém prostoru
domu v Náchodì, Tyrova ul. èp. 36 s platností od 1. 1. 2007.
l RM souhlasila s provedením odvodnìní komunikace na Dobroovì a uzavøením smlouvy na dodávku prací s firmou
Jan Klime, stavební práce Dobroov.
Pojitìní majetku mìsta v roce 2007
l RM zruila výbìrové øízení na pojitìní majetku mìsta Náchoda a schválila
uzavøení pojistné smlouvy na rok 2007
(a pøípadnì dalí roky) s Èeskou pojiovnou, a. s.
ádosti o èerpání finanèních prostøedkù
l RM schválila èerpání rezervního fondu pøíspìvkové organizace M Havlíèkova (Plhov) na úhradu energie a nákup
kuchyòského vybavení.
l RM schválila èerpání rezervního fondu pøíspìvkové organizace Sportovní zaøízení mìsta Náchoda na nákup neinvestièního majetku do plaveckého bazénu (ochlazovací a polévací vìdra pro sauny)
a na zimní stadion (dvì hokejové branky
a brusky na brouení bruslí) a èerpání
fondu reprodukce majetku na opravy
a údrbu majetku.
l RM schválila èerpání rezervního fondu pøíspìvkové organizace Z Pavliovská (Babí) na posílení rozpoètu.
l RM schválila èerpání fondu reprodukce majetku pøíspìvkové organizace Dùm
dìtí a mládee Déèko na nákup dodávkového automobilu.
l RM schválila èerpání rezervního fondu pøíspìvkové organizace Z Komenského na nákup vybavení výtvarné uèebny.
Stavební úpravy Karlova námìstí
l RM souhlasila s uvedením Karlova námìstí do pøedèasného uívání od 1. 12.
2006 a uloila odboru správy majetku
a financování uzavøít dodatek ke smlouvì
o dílo s termínem dokonèení do 30. 6. 2007.
V souèasné dobì je dokonèena kompletní zádlaba Karlova námìstí, výsadba
zelenì, instalace veøejného osvìtlení vèetnì kolaudace, provedena montá mobiliáøe a hrubá stavba fontány vèetnì technologie. V pøítím roce zbývá dokonèit
dládìní chodníku ke knihovnì (podmínkou je dokonèení stavby prvního nadzemního podlaí novì budovaného domu vedle knihovny), dále oprava parovodu a zpìtná zádlaba køiovatky u Skalièanu
a osazení zákrytových desek u fontány
a uvedení fontány do provozu.

l RM v souvislosti s dokonèením Karlova námìstí vydala také nové naøízení,
které upravuje sazby za parkování
v tomto prostoru a to progresivní formou
tak, aby v prùbìhu dne bylo zajitìno
krátkodobé parkování pøedevím pro klienty penìních ústavù. První 1/2 hodina  5 Kè, 1 hodina  20 Kè
a kadá dalí zapoèatá hodina 40 Kè.
Program Partnerství pro rok 2007
l RM souhlasila s návrhem programu
Partnerství pro rok 2007 a doporuèila ho
zastupitelstvu mìsta ke schválení.
Aktuální projekty pro rok 2007 projednala pracovní skupina pro prevenci kriminality, která posoudila návrh jednotlivých projektù. Na realizaci tìchto projektù komise doporuèuje vyèlenit v rozpoètu
mìsta èástku 273 000 Kè.
Mìstská hromadná doprava v Náchodì
l RM souhlasila s pøíspìvkem na úhradu ztráty z provozování mìstské hromadné
dopravy v Náchodì v roce 2007 ve výi
976 468 Kè a se zvýením jízdného
v I. pásmu (v zónì Náchod) ze 7 na 8 Kè.
Jízdné bylo zvýeno od 10. prosince 2006.

TELEGRAFICKY:

l RM souhlasila s podáním ádosti na
dotaci od Hasièského záchranného sboru
ÈR (max. 50 %) na nákup cisternové automobilové støíkaèky pro hasièe mìsta
Náchoda a zároveò souhlasila se zahrnutím potøebné èástky do návrhu rozpoètu
roku 2007.

Zastupitelstvo mìsta 11. 12.

Jednací øád zastupitelstva mìsta
l ZM schválilo po diskuzi a zapracování
nìkolika pøipomínek Jednací øád Zastupitelstva mìsta Náchoda.
Jeho podrobné znìní najdete na internetových stránkách mìsta Náchoda
www.mestonachod.cz.
Majetkoprávní úkony obce
l ZM schválilo prodej objektu èp. 64 na
Pavliovì (budova bývalé koly) panu Martinu Housovi z Náchoda za cenu 589 000 Kè.
l ZM revokovalo své pùvodní usnesení
ze dne 26. 6. 2006 a schválilo posun termínu pøevedení Jiráskova koupalitì do
správy a uívání pøíspìvkové organizace
Sportovní zaøízení mìsta Náchoda k 15. 5.
2007.
l ZM schválilo prodej bytových jednotek
nájemníkùm v domech èp. 1673 v Bìloveské ulici, v èp. 1527 v Praské ulici,
v èp. 1960 v Bílé ul., v èp. 528 v Nerudovì
ul. a v èp. 1829 v Kostelecké ulici vèetnì
pøísluných podílù na spoleèných èástech
nemovitostí.
l ZM schválilo nabytí pozemkù è. 261/5
a è. 276/3 v katastrálním území Babí
u Náchoda (jedná se o pozemky cesty místní komunikace, pøes kterou je pøístup na
mìstskou parcelu) do vlastnictví mìsta
Náchoda za cenu 5 Kè/m s tím, e kupu-
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jící uhradí náklady dìdického øízení a náklady spojené s pøevodem, znalecký posudek vèetnì danì z pøevodu nemovitostí.
l ZM schválilo prodej èásti pozemku
o výmìøe cca 20 m mezi ul. Kamenice
a Tepenskou, který bezprostøednì navazuje na právì probíhající novou výstavbu
soukromého investora v místì bývalé
budovy èp. 104 Kamenice. Uvedený pozemek bude prodán za cenu 1500 Kè/
m s tím, e kupující uhradí náklady spojené s prodejem, geometrický plán a daò
z pøevodu nemovitosti.
l ZM schválilo prodej pøísluného podílu
pozemku è. stav. p. 881 v u. Nìmcové
v Náchodì za cenu 28 747 Kè panu Martinu Prouzovi. Prodej tohoto podílu souvisí s prodejem pùdní vestavby.
l ZM schválilo úpravu Zásad prodeje bytù
tak, e prázdné byty v domech urèených
k prodeji nebudou, od data rozhodnutí
zastupitelstva o prodeji domu, pøidìlovány adatelùm z bytového poøadníku, ale
budou nabídnuty k prodeji výbìrovým øízením formou obálkové metody s vyvolávací cenou schválenou radou mìsta. Bytová jednotka bude prodána pouze tomu
zájemci, který se ve výbìrovém øízení
umístí na prvním místì. Pokud tento zájemce od své nabídky odstoupí, bude výbìrové øízení zrueno a opakováno.
Rozpoètové provizorium
l ZM schválilo rozpoètové provizorium
od 1. 1. 2007 do doby schválení rozpoètu
mìsta Náchoda na rok 2007.
Vyhláka o místním poplatku
za komunální odpad
l ZM vydalo Obecnì závaznou vyhláku
è. 3/2006 o místním poplatku za provoz
systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù.
Nové znìní zøizovací listiny
MìSSS Marie
l ZM schválilo nové znìní zøizovací listiny MìSSS Marie od 1. 1. 2007.
Na základì novì schválené koncepce
MìSSS Marie v souvislosti s úèinností
zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních slubách od 1. 1. 2007 je upraveno znìní
zøizovací listiny MìSSS tak, aby bylo
v souladu s novým zákonem o sociálních
slubách. Samotný rozsah slueb vychází ze schválené koncepce, ustanovení
o majetku, financování a vztahu ke zøizovateli se nemìní. Od nového roku nebude odbor sociálních vìcí vydávat rozhodnutí, ale podle nového zákona poskytovatel uzavøe dohodu s uivatelem
o poskytování slueb. Schvalovací proces
k uzavøení nájemní smlouvy zùstává nezmìnìn. Rozmísovací (sociální) komise
posoudí ádosti o umístìní do MìSSS
a návrh komise schválí rada mìsta.
Program Partnerství pro rok 2007
l ZM schválilo Program Partnerství pro
rok 2007.

Aktuální projekty pro rok 2007 projednala pracovní skupina pro prevenci kriminality. Jedná se o projekty:
 Z Komenského  týdenní adaptaèní
pobyt pro áky 6. tøíd
 Z T. G. Masaryka  tøídenní pobyt kolektivù 6. tøíd
 Sdruení rodièù a pøátel dìtí a koly
pøi Jiráskovì gymnáziu v Náchodì  adaptaèní tøídenní pobyt pro áky prvních roèníkù (víceletého i klasického gymnázia)
Dùm dìtí a mládee Déèko Náchod
pøedloil dva projekty. První, Léto náchodských dìtí, je zamìøen na realizaci
pøímìstských táborù v dobì letních prázdnin, druhý projekt pod názvem Vzdìlávací víkendy pro dobrovolníky pracující
s dìtmi. Výchovné pobytové víkendy pro
dìti jsou pøedevím vzdìlávacím projektem
pro skupinu dobrovolníkù z øad mládee.
 Obèanské sdruení Dokoøán  ádost
na zakoupení dataprojektoru a plátna
 Sbor dobrovolných hasièù Lipí  vybudování dalího oplocení høitì a osvìtlení
malého høitì
Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví
 resocializaèní program pro mladistvé
delikventy
 Mìstská policie Náchod  dva projekty,
první na rozíøení kamerového systému
o jeden kamerový bod a druhý projekt
uzamykatelných stojanù na kola.
Komise dále doporuèila vyèlenit 5 tis. Kè
na projekt Den s policií a ponechat rezervu 5 tis. Kè na dalí akce konané v prùbìhu roku 2007.
Celkovì je na tyto projekty vyèlenìno pro
tento rok 273 tis. Kè.
Odmìny neuvolnìným
èlenùm zastupitelstva mìsta
l ZM schválilo mìsíèní odmìny neuvolnìným èlenùm zastupitelstva:
 èlenùm rady mìsta ve výi 2200 Kè;
neuvolnìným èlenùm zastupitelstva ve
výi 740 Kè s úèinností od 1. 1. 2007;
 pøedsedùm výborù nebo komisí rady ve
výi 2 020 Kè; èlenùm výborù, komisí rady
nebo zvlátního orgánu ve výi 1730 Kè
s úèinností od 1. 1. 2007 v pøípadì jmenování nebo zvolení do funkce do 31. 12.
2006; v pøípadì jmenování nebo zvolení
do funkce po 1. 1. 2007, nejdøíve od data
jmenování nebo zvolení do funkce;
 v pøípadì soubìhu výkonu nìkolika funkcí se neuvolnìnému èlenovi zastupitelstva
mìsta poskytne mìsíèní odmìna podle
funkce, za kterou se poskytuje nejvyí
odmìna.
GRIP-IT  smlouva o udìlení dotace
k projektu EU-NET a dohody
o postupech proplácení prostøedkù
l ZM schválilo smlouvu o udìlení dotace
k projektu EU-NET v programu GRIP-IT
a zmocnilo starostu ing. Oldøicha Ètvrteèku k podpisu smlouvy projektu EUNET.

l ZM schválilo podepsání dohod o postupech proplácení prostøedkù GRIP-IT
k projektùm EU-NET a TONE v programu
GRIP-IT a zmocnilo starostu ing. Oldøicha Ètvrteèku k podpisu dohod o postupech proplácení prostøedkù GRIP-IT.
Smlouva o partnerství a vzájemné
spolupráci  euromanaer
l ZM schválilo Smlouvu o partnerství
a vzájemné spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a mìstem Náchod.
Pøedmìtem této smlouvy je partnerství
a vzájemná spolupráce smluvních stran
za úèelem zajitìní realizace projektu Evropské projektové centrum  budování regionálního partnerství a projektu Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II. Cílem obou projektù je zvýení
absorpèní a administrativní kapacity Královéhradeckého kraje. Mìsto Náchod
k naplnìní cílù projektù vyèlenilo euromanaera a kraj se podílí na úhradì odmìny
za jeho práci ve výi 4500 Kè/mìs.
Dotace obèanskému sdruení Dokoøán
l ZM schválilo smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpoètu obce obèanskému sdruení Dokoøán.
Jedná se o èástku 90 tis. Kè na projekt
nízkoprahového centra Archa, která je
povinnou spoluúèastí k ji získané dotaci.

TELEGRAFICKY:

l ZM podle zákona o obcích vzalo na
vìdomí sloení slibu dvou èlenù zastupitelstva (p. Frantiek Rázl, MUDr. Petr
Lochman), kteøí se nezúèastnili ustavujícího zasedání 3. 11. 2006.
l ZM schválilo podání ádosti o poskytnutí dotace Úøadem vlády na podporu
programu Podpora terénní práce 2007 se
spoluúèastí mìsta ve výi 184 000 Kè,
co èiní 30,7 % z poadované dotace.
l ZM schválilo zadání zmìny è. 3 Územního plánu sídelního útvaru Náchod.
l ZM schválilo Smlouvu o sdruení finanèních prostøedkù na akci Místní komunikace Náchod  ul. Ryavého  objízdná
trasa II/303 s podílem mìsta Náchoda ve
výi 1 659 952 Kè se Správou a údrbou
silnic Královéhradeckého kraje.

Zápis do 1. tøíd
základních kol
Zápis do 1. tøíd náchodských základních kol pro kolní rok 2007/2008

se koná
ve ètvrtek 8. února
a v pátek 9. února 2007
od 14 do 17 hodin
Pøi zápisu je tøeba pøedloit rodný
list dítìte.
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INZERCE MìÚ

Kronika
Byli oddáni v listopadu 2006
18. 11.
Jiøí Linhart
Náchod
Monika Svobodová
Velké Svatoòovice

Informace

k zákonu o pomoci
v hmotné nouzi a zákonu
o sociálních slubách
Od 1. ledna 2007 nahrazuje zákon
o pomoci v hmotné nouzi dosavadní zákon o sociální potøebnosti. Vychází
z principu, e kadá osoba, která pracuje, se musí mít lépe ne ta, která nepracuje. Obèané, kteøí nyní pobírají dávky
sociální péèe vázané na sociální potøebnost budou na zaèátku ledna 2007 informováni povìøeným obecním úøadem
o novém systému pomoci v hmotné nouzi a postupnì bude pøehodnocena jejich
sociální situace podle nového zákona. Od
nového roku budou poskytovány pøíspìvek na ivobytí, doplatek na bydlení
a mimoøádná okamitá pomoc. MPSV pøipravuje informativní leták se základními
informacemi pro obèany.
Zákon o sociálních slubách upravuje
pøeklopení stávajících dávek urèených
na zajitìní péèe, tj. zvýení dùchodu pro
bezmocnost a pøíspìvku pøi péèi o osobu
blízkou do jediné dávky  pøíspìvku na
péèi, a to od 1. ledna 2007. Nárok na
dosavadní, výe uvedené, dávky zanikne
k 1. lednu 2007. Pøíspìvek na péèi bude
vyplácet obecní úøad s rozíøenou pùsobností tzn. Mìstský úøad Náchod pro území od Èeské Skalice po Polici nad Metují
vèetnì Èerveného Kostelce a Hronova.
Výe pøíspìvku se odvíjí od stupnì závislosti a na tom, zda o tuto osobu peèovala
jiná fyzická osoba, která pobírala pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou. Výi pøíspìvku
vám oznámí Mìstský úøad Náchod, odbor
sociálních vìcí a zdravotnictví písemným
sdìlením v lednu 2007. Souèasnì vás
vyzve, abyste zpìtnì oznámili zpùsob
zajitìní péèe a adresu (pøíp. èíslo úètu),
kam bude pøíspìvek na péèi zasílán. První výplata pøíspìvku bude provedena
v lednu, pøípadnì únoru 2007.
Z výe uvedených informací vyplývá, e
se jedná o zásadní zmìnu dávkových systémù, a proto si dovoluji poádat obèany,
kterých se tato zmìna pøímo dotkne,
o pochopení a trpìlivost pøi vyøizování nových sociálních dávek. Dìkuji
Bc. Pavel Schuma, vedoucí odboru
soc. vìcí a zdravotnictví

Tomá Novák
Náchod
Jana Bezrouková
Tøebechovice pod Orebem

Kalmetizace

S úèinností od 1. 12. 2006 pøevzala
Oblastní nemocnice Náchod, a. s., od Zdravotního ústavu se sídlem v Náchodì pracovitì kalmetizace (oèkování proti tuberkulóze).
Prozatím je poskytována kalmetizace
v pùvodních prostorách tzn. v Náchodì
v ul. Krámská 29 (budova Zdravotního
ústavu) a na detaovaném pracoviti
v nemocnici v Broumovì v ordinaci LSPP.
Kontakt na ordinaci v Náchodì:
p. Zítková tel. 491 420 940.
Ing. Josef imurda

Mìsto Náchod prodá
obálkovou metodou:
Bílá 1960  volný byt 1+1,

I. kat. è. bytu 1960/14, v V. NP,
plocha bytu 39,74 m ,
vyvolávací cena 480 000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce oznaèené
v levém horním rohu nápisem:
Výbìrové øízení byt 1960/14
 neotvírat,
 prohlídka vdy v 9 hodin

Zelená 1955

 volný byt è. 1955/3,
v I. NP, 1+3 o výmìøe 70,30 m ,
vyvolávací cena 700 000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce oznaèené
v levém horním rohu nápisem:
Výbìrové øízení  byt 1955/3
 neotvírat,
 prohlídka vdy v 9.30 hodin

Borská 617  volný byt 1+1,

I. kat. è. bytu 617/7, v III. NP,
plocha bytu 29,60 m ,
vyvolávací cena 330 000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce oznaèené
v levém horním rohu nápisem:
Výbìrové øízení byt 617/7
 neotvírat,
 prohlídka vdy v 11 hodin

Nerudova 1339  volný byt

Oznámení

Dne 1. 1. 2007 nastoupil do pracovního pomìru na pozici vedoucího lékaøe
MUDr. Otakar Kopecký, CSc. Jeho novým
pracovitì je Oddìlení laboratorní medicíny, pracovitì mikrobiologie, pro které
bude velkým pøínosem jako zkuený specialista ve svém oboru.
MUDr. Kopecký ukonèil studium na
1. lékaøské fakultì Univerzity Karlovy
v Hradci Králové v roce 1981. Do 31. 12.
2006 pracoval v ústavu klinické imunologie a alergologie ve Fakultní nemocnici
v Hradci Králové. Pøi výkonu svého povolání na novém pracoviti mu pøejeme mnoho úspìchù.
Ing. Josef imurda, øeditel Oblastní
nemocnice Náchod, a. s.

è. 1339/2, v I. NP, 0+1
o výmìøe 28,20 m  ,
vyvolávací cena 250 000 Kè
Nabídku v uzavøené obálce oznaèené
v levém horním rohu nápisem:
Výbìrové øízení  byt 1339/2
 neotvírat,
 prohlídka vdy v 11.30 hodin
adresovat na MìÚ Náchod,
odbor správy majetku a financování.
Uzávìrka pøihláek 26. 1. 2007
ve 13.00 hodin.
Prohlídka vech bytù je moná
ve dnech 18. a 25. 1. 2007
dle uvedených hodin.
Blií informace tel.
491 405 233, 491 405 237.
Prodej pouze prvnímu v poøadí
 pøi jeho odstoupení se øízení
ruí a opakuje.
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Z Komenského

áci a zamìstnanci Základní koly,
Náchod, Komenského 425 se tìí
z pìkného dárku k vánoèní svátkùm.
Je to nová prodejna obèerstvení a drobného zboí, která nahradila pøedchozí
automaty.
Prodejna byla vybudována jako
poslední dodávka stavební firmy Delta
z Velkého Poøíèí, která po tøi roky
provádìla rekonstrukci nejstarí èásti
koly.
Nabídka v nové prodejnì je velmi iroká a zahrnuje nápoje, peèivo, bagety, jogurty a dalí mléèné výrobky. Pøipravuje se také prodej základních kolních potøeb. Vìøím, e novou prodejnu
ocení i rodièe, protoe mají záruku, e
si dìti mohou nakoupit kvalitní pøesnídávky.
L. Domáò, øeditel koly

Podzimní cestování

Z Náchoda jsme odjídìli za chladného
a vìtrného poèasí. Plni oèekávání jsme
nastoupili do autobusu a i kdy se zpodìním, uhánìli jsme vstøíc novému poznání.
Pardubice nás pøivítaly sluneèným
a teplým podzimem. A proè právì Pardubice? Rozhodli jsme se navtívit zde ekologické centrum Paleta.
I kdy jsme pøijeli pozdìji ne bylo pøedem dohodnuto, pøijali nás s otevøenou
náruèí. Rozdìlili jsme se na dvì skupiny
 pøedkoláci a mladí dìti.
Pøedkoláci li do èajovny, která je
v areálu pøírodního koutku ekocentra
nedaleko hlavní budovy. Je to celodøevìný domek, kde jsme byli uvítáni. Usadili
jsme se na barevné koberce do kruhu
a dostali otázku: Jak se jmenuje a co jsi
vyrobil rukama? Své jméno vichni známe, ale vzpomenout si na ruèní èinnost
byl nesnadný úkol.
Dál nás èekala vlastní výroba máèených
svíèek. Vichni byli seznámeni s postupem
i bezpeèností a s chutí se pustili do práce.

Svíèky se vem povedly, s prací jsme byli
spokojeni. A co zatím dìlala druhá skupina? Ta navtívila svìt zvíøat. Byli jsme
pouèeni, jak se máme chovat, aby se
nás zvíøátka nebála. Opatrnì a trochu
s nedùvìrou dìti vcházely do velké místnosti.
Bylo to opravdu království zvíøat. Podél stìn byla terária, uprostøed døevìné
bedny s víky z pletiva a voliéra s ptáky.
I pro nás se zde nalo místo na sezení.
A otázka pro tyto dìti? Jak se jmenuje
a jaké má doma zvíøe? Vichni jsme nali odpovìï a mohlo zaèít seznamování
se zvíøátky. Bylo dovoleno je navtívit
v jejich domeèku, hladit a hrát si s nimi,
no prostì senzace. Dozvìdìli jsme se plno
zajímavých vìcí. A jaká zvíøata jsme vidìli? Hada, elvy, myi a krysy, osmáky
a lasièky, králíèky a jeka, také andulky
a korely. Nae vzájemné reakce pøi setkání byly opravdu zajímavé.
Domù jsme se vraceli spokojeni. Výlet
se vydaøil a my dìkujeme vem, kteøí nám
pomohli proít pøíjemný podzimní den.
kolektiv M Vanèurova Náchod

foto Ája, V. C

Z TGM v Náchodì
Vás zve na

Zápis do prvních tøíd
8. a 9. února 2007
od 14 do 17 hodin

Postupné a pohodové zapojení prvòáèkù do kolní práce pod vedením kvalifikovaných pedagogù
 Lidský a individuální pøístup k dìtem
 Modernì vybavená kolní druina
 Velký výbìr zájmových kroukù
 Výuka ve specializovaných uèebnách
(práce na poèítaèi v bìných hodinách
samozøejmostí)
 kola v klidném prostøedí
 Ve pod jednou støechou (uèebny,
jídelna, druina, tìlocvièny, obèerstvení, høitì, skleník, )
 od 6. tøíd se dìtem nabízí monost
pokraèovat ve studijní tøídì (alternativa víceletých gymnázií ve známém
prostøedí)
Pøijïte mezi nás.

Postøehy za Dne otevøených dveøí
Pøes tøi stovky návtìvníkù zavítaly do
Z T. G. Masaryka na Den otevøených
dveøí. Byli mezi nimi pamìtníci, absolventi,
rodièe, prarodièe a také budoucí prvòáèci. Ti mìli za cíl se v pøedstihu seznámit
s prostøedím, které pro nì bude od záøí
druhým domovem. Podle veselých tváøí
vech zúèastnìných se dalo usoudit, e
nae kola skuteènì zaujala. Moc se mi
tady líbilo. Velmi si váím práce uèitelù, hlavnì tìch na prvním stupni. Máte
to tu krásné, uvedla Pavlína Diviková,
která k nám v rámci Dne otevøených
dveøí zavítala. Návtìvníci obdivovali veselou a netradièní výzdobu, je plnì vystihovala charakter a ducha naí koly.
K vidìní byly mimo jiné obrázky a fotografie z kulturních akcí, sportovních klání a vùbec ve bylo prodchnuto kolními
i mimokolními aktivitami dìtí. Cestu
k nám si naly také nìkteré mateøské
koly, jejich dìti se bez ostychu a s velkou
chutí zapojily do výtvarných dílen a tak
si od nás odnesly i malé dárky vyrobené
vlastní rukou. Letos jsme vsadili na dùkladnou propagaci a dle bohaté návtìvnosti je patrné, e to byl vskutku správ-

ný tah. Jsem rád, e je o nai kolu takový zájem. Ale jistì to není jen v tom, jak
kola vypadá. Domnívám se, e znaènou
roli hraje vstøícnost uèitelù i jejich pozitivní vztah k dìtem, uvedl øeditel koly
Mgr. Roman Odváøka.
Mgr. Vlasta Drobná
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Èerti v knihovnì

V podveèer 4. prosince 2006 praskalo
dìtské oddìlení mìstské knihovny v Náchodì ve vech. Nejene tam bylo plno
dìtí, ale vude se to hemilo èerty. Konala se toti autogramiáda knihy Kdy se
èerti enili autora textu i ilustrací pana
Jaroslava City. Autogramiádu zahájilo
svým premiérovým vystoupením dìtské
divadelní studio pøi náchodské divadelní
scénì pod vedením Mgr. Moniky Jelínkové. Jejich první veøejné èertovské vystoupení se opravdu povedlo. Èerty hrály
s takovým nasazením, e nejednoho høíníka pro peklo málem získaly.
Tak se èertovským pohádkám, pexesu
i kvartetùm dostalo dùstojného pøedstavení. Svou úèastí a pochvalou to potvrdili
i zástupci Ministerstva kultury ÈR, které
vydání kníky finanènì podpoøilo, Mgr.
Michal Nádvorník a JUDr. Václav Appel

zástupce øeditele odboru regionální a národnostní kultury. Hezký podveèer
v knihovnì byl milým pøedvánoèním zastavením pro dìti i dospìlé.
(EF)

Lednová výroèí

Právì pøed tøiceti lety, 1. 1. 1977,
byla vyhláena Charta 77, dokument,
který vyadoval plnìní závazkù, k nim
se tehdejí vláda zavázala nedlouho pøed
tím v Helsinkách. Hysterická reakce stranických a vládních kruhù svìdèila o tom,
e text prohláení, u nás a do roku
1989 neuveøenìného (a pøi tom masovì odmítaného), al do ivého.
Pøili k stráné bránì, kudy se chodí do Polska, a kníe svolal na místì,
zvaném Dobenina, lid i velmoe do
shromádìní. Jeho bratøi stáli vedle
nìho po pravici a po levici, duchovní
a kmeti sedìli daleko dokola a za nimi
stáli vichni bojovníci. Tak èteme
v Kosmovì kronice o události, která se
stala v roce 1968 patrnì nedaleko nás.
Tím kníetem byl Vratislav II. Zemøel
14. 1. 1092.
Dne 20. 1. 1612 zemøel císaø Rudolf II., ná dobrý panovník, jeho
vak známe spíe z øádky literárních
a filmových zpracování, zejména zosobnìného Janem Werichem ve filmi Císaøùv pekaø a pekaøùv císaø. Pøipomenout
vak musíme spí pruského krále Fridricha II. Narodil se 24. 1. 1712, v lednu
1742 se jeho pruská vojska zmocnila
Kladska a definitivnì je oddìlila od zemí
koruny èeské. O tomto pruském králi
vypráví v knize Babièka Boena Nìmcová. Nae nejslavnìjí spisovatelka zemøela v Praze 21. 1. 1862.
Dne 7. 1. 1837 se narodil Karel Novotný, hronovský dìdeèek sourozencù
Èapkových, po nìm dostal Karel Èapek své køestní jméno. Pøed 120 lety,
16. 1. 1887, uspoøádaly v hotelu U slunce pìvecké jednoty Libue a Hron ples
v národních krojích.
Dne 7. 1. se doívá 75 let historièka
umìní, èervenokostelecká rodaèka
PhDr. Marie Èerná, autorka øady publikací (mj. Gotická architektura nebo uèebnice Dìjiny výtvarného umìní). O pìt
let døíve se narodil literární historik
a kritik prof. Frantiek Kautman (8. 1.
1927). Psal mj. o ivotì a díle Egona
Hostovského, aktivnì se úèastnil hronovských akcí o nìm. Stejnì starý by
byl jaromìøský rodák, literární historik
PhDr. Miroslav Kaèer (15. 1. 1927).
Zabýval se zejména dílem J. K. Tyla
a obrozeneckým divadlem. Pøed pùl stoletím, 25. 1. 1957 zemøel malíø Antonín Brunner, který pùsobil øadu let
i u nás v Náchodì. Vytvoøil i øádku diplomù èestným obèanùm, o nich loni
psala Mgr. Batecká.
Na 19. 1. pøipadá 130. výroèí narození
básníka Fráni rámka. 31. 1. 1962 zemøel král komikù Vlasta Burian. (AF)
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Z historie sportu v Náchodì

Èást 1  Lyování

* * *

ské závody Ski-klubu kraje náchodského se konaly za mimoøádPo celý letoní rok se budou ètenáøi Náchodského zpravodaje
nì pøíznivých klimatických podmínek v nedìli 6. ledna 1924.
setkávat na stranì 7 s historií a nìkdy témìø i souèasností náPodívejme se, co o nich zaznamenaly Náchodské listy. Aè to
chodského sportu. Na tématu letoního historického seriálu se
byly jen úzké klubovní závody, zájem o nì byl nad vechen
shodla redakce a vìøím, e ho pøivítá i veøejnost. Tentokrát nepomysl. Veobecná pozornost byla soustøedìna na novì zøízený
budeme postupovat tradiènì chronologicky, ale necháme se vdy
mùstek v Polsku na stráni za Dobroovem, na nìm poprvé
inspirovat pøíslunou roèní dobou a s ní souvisejícími sportovnípokusili se o pøebornictví nai junáci, zapálení do tohoto zdrami aktivitami Náchoïanù. Podle tohoto kritéria se pro leden jeví
vého sportu s pøíkladnou obìtavostí. Závodù bylo nìkolik: dojako naprosto nejpøíhodnìjí lyování, aèkoli v dobì, kdy èlánek
poledne sdruený na 15 km, v 8 hodin start juniorù a závod na
píu, není v letoním extrémnì teplém prosinci v Náchodì, ale
8 km, o 9. hodinì turistický závod  odpoledne pak závody ve
ani v Èechách, ba témìø po celé Evropì po snìhu ani památky.
skoku. Pokud jsme doslechli, zvítìzili kapitán K. Èefelín a toAle nechme se pøekvapit, co nám nadìlí Nový rok.
várník Jaroslav Kudrnáè, oba z nejlepích naich jezdcù. ExceNáchodsko, jakoto kopcovitý a snad èásteènì i horský kraj,
loval také bankovní úøedník Èejka, jeho styl a hlavnì klid je
bylo odedávna pro lyaøství výhodné a lye jako dopravní probezvadný! Sníh na cestách byl dobøe ujetý  mimo cesty vak
støedek, prvnì pouívaný v Krkonoích, sem do jakéhosi podhùhluboký. Výstupy pozvolné, sjezdy vìtinou prudké. Po celý den
øí Orlických hor pronikly pomìrnì brzy. Zpoèátku samozøejmì
bylo na vysoce zasnìených stráních jako v úle a odpoledním
individuálnì a neorganizovanì. Jako sport se lye v Náchodì ujazávodùm pøihlíelo velmi mnoho divákù. Celá procesí se vyly obecnì a po roce 1910. Jeho propagátory byli prof. Nesládek
pravila nahoru
a ing. Moc. Pro a v Jiráskovì
fesor náchodské
zasnìené chareálky Miloslav
tì na høebenu
Nesládek vùbec
Dobroova bylo
patøil k prvním
milo a útulno.
lyaøùm v ÈeDalí velké záchách, jezdil pravody byly o pøevidelnì do Krbor krkonoské
kono, znal se
upy Svazu lys legendárními
aøù, tzv. BedrHanèem a Vrbaníkùv memoritou a jakoto
ál, v roce 1929.
schopný organiZávod ve skoku
zátor má velkou
U startu o Bedrnikùv memoriál r. 1929
se tehdy konal
zásluhu na rozji na novém
voji nejen lyaømùstku v Bìlov-si, který oproti dobroovskému umoòoval dosaství, ale i dalích sportù v Náchodì. Byl také pøedsedou náchodení vyích výkonù. O závody byl mimoøádný zájem, zvítìzil
ského odboru Klubu èeskoslovenských turistù, pøedsedou upy
olympijský borec Karel Vondrák z Hradce Králové. Také náchodJiráskova kraje a autorem èetných prùvodcù a èlánkù popularití lyaøi, lyaøky i junioøi se umístili dobøe, zejména udivovali
zujících krásy Náchodska.
mladí nadìjní skokani Vranovský a Køeèek. Lyování se postupAle vrame se zpìt k lyování. Nejbliím a neobyèejnì pøízninì stávalo masovým sportem a také výkonnost stoupala a v dalích
vým a rozmanitým terénem pro tento sport byly pro Náchodské
závodech krkonoské upy v roce 1933 se výsledky rovnaly vývdy stránì Dobroova, který, aèkoli pøevyuje okolní krajinu
sledkùm dosaeným na mezinárodních závodech souèasnì konao necelých 300 m, pøedèí svou rozlehlostí mnohé hory. Prvorepubných Insbruku.
likové prùvodce
Ski-klub se z dùpopisují øadu rùzvodu jednotnìjí
ných tras sjezdù
organizace náa jejich kombinachodského sportu
cí pro den i noc,
pøemìnil na zimsvoji roli zde hraní odbor Sportovje i útulná a obního klubu Nálíbená Jiráskochod, lyaøský
va chata. V roce
odbor zøídil i míst1914 bylo v Nání odbor KÈT.
chodì ji 18 lyaTaké dnes existuøù vybavených ijí v Náchodì dvì
rokými a tìkými
Náchodtí lyaøi na výletì v Krkonoích
lyaøská centra
lyemi z jasano Sportovní klub lyování Náchod a Lyaøský odbor Sportovního
vého døeva s vy-soko vyhnutými pièkami, které se kupovaly
klubu Bìloves  a ani dnes dobroovské stránì v zimì nezahálev Krkonoích nebo vyrábìly u místních koláøù. Roku 1922 byl
jí. Ovem v dnení dobì, kdy lyaøùm mnohdy nestaèí ani nejv Náchodì zaloen Ski-klub. Vìnoval se intenzivnì propagaci
vyí èeské hory, se jejich vìhlas tomu prvorepublikovému nelyaøství a je tøeba øíci, e velkoryse. Na svùj náklad zakoupil
mùe rovnat ani v nejmením, ale pro pøíjemnì strávené nedìlní
spolek mnoho párù lyí a zásobil jimi nejen vechny náchodské
odpoledne zakonèené tøeba právì ve stále útulné Jiráskovì chakoly, ale kolièky v pøilehlých vesnicích. Tìitì èinnosti vak
tì jsou ideální.
Mgr. Lydia Batecká
samozøejmì spoèívalo v organizaci závodù. Vùbec první lyaø-
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Nový stavební zákon
Dnem 1. ledna 2007 nabývá úèinnosti
nový stavební zákon. Zákon è. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
øádu. Zákon zcela zásadnì upravuje územní plánování, stavební øád zejména ve
vìcech povolování staveb a jejich zmìn,
terénních úprav a zaøízení, uívání a odstraòování staveb, pravomoci stavebních
úøadù a podmínky pro projektování a provádìní staveb.
Dále dnem 1. ledna 2007 nabývají úèinnosti provádìcí vyhláky ke stavebnímu
zákonu è. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, è. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, è. 500/2006 Sb.,
o územnì analytických podkladech, územnì plánovací dokumentaci a zpùsobu evidence územnì plánovací èinnosti, è. 501/
2006 Sb., o obecných technických poadavcích na vyuívání území, è. 502/2006
Sb., kterou se mìní vyhláka Ministerstva pro místní rozvoj è. 137/1998 Sb.,
o obecných poadavcích na výstavbu,
è. 503/2006 Sb., o podrobnìjí úpravì
územního øízení, veøejnoprávní smlouvy
a územního opatøení a è. 526/2006 Sb.,
kterou se provádìjí nìkterá ustanovení
stavebního zákona ve vìcech stavebního
øádu. Ohláení, ádosti, návrhy a dalí

podání podle stavebního zákona, pro která provádìcí právní pøedpis urèuje formuláøe, lze èinit pouze na tìchto formuláøích. Formuláøe budou k dispozici na Mìstském úøadì v Náchodì, odboru výstavby
a územního plánování a dále v elektronické podobì na www.mestonachod.cz.
Obce, které nejsou stavebním úøadem,
nevykonávají ádnou pravomoc podle stavebního zákona.
Nová právní úprava povolování staveb
je zcela odliná od stávající praxe a pro
stanovení postupu pøi povolování staveb
se pøedpokládá podrobná znalost vech
výe uvedených právních pøedpisù a dalích souvisejících právních pøedpisù, napø.
správního øádu è. 500/2004 Sb., zákona
è. 20/1987 Sb., o památkové péèi a dalích. Z tohoto dùvodu doporuèujeme vem
obèanùm, kteøí mají úmysl realizovat
novou stavbu, provádìt stavební úpravy
a udrovací práce, aby se pøedem informovali na Mìstském úøadì v Náchodì,
odboru výstavby a územního plánování,
který sídlí v budovì bývalého Okresního
úøadu v Náchodì (Palachova ulice, I. poschodí).
Ing. Hana Beránková
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Informace

Podání ádostí o nadaèní
pøíspìvek (grant)
I. kolo v oblasti kultury a sportu
rok 2007

Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda vyhlauje termín podání pøihláek
o nadaèní pøíspìvky (granty) v oblasti
kultury a sportu.
Nadaèní pøíspìvek (grant) je urèen pro
fyzické a právnické osoby. V oblasti sportu se týká pouze mìsta Náchoda, oblast
kultury mùe mít i regionální pùsobnost.
Vyplnìné ádosti na pøedepsaném formuláøi zalete na adresu:
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda, odbor kolství, kultury a sportu
Masarykovo námìstí 40, 547 01 Náchod.
Termín podání I. kolo: do 10. 2. 2007
Formuláø ádosti vèetnì zásad o poskytování nadaèních pøíspìvkù obdríte na
kontaktní adrese nebo na internetových
stránkách mìsta Náchoda
www.mestonachod.cz
Kontaktní adresa : Mìstský úøad Náchod, odbor kolství, kultury a sportu,
Masarykovo námìstí 40, 547 01 Náchod.
tel.: 491 405 196.

Projekt Systému vèasné intervence

Odpady

V Náchodì probìhla ve ètvrtek 14. prosince prezentace Systému vèasné intervence (SVI) a jednání o realizaci projektu
v roce 2007. Mìsto Náchod se bude ucházet o dotaci Ministerstva vnitra ÈR na tento projekt a pokusí se získat ke spolupráci
i ostatní obce s rozíøenou pùsobností
v naem regionu.
Na prezentaci byli pozváni starostové
a manaeøi prevence kriminality z Broumova, Nového Mìsta nad Metují a Jaromìøe. V pøípadì, e budou naklonìni spoleèné realizaci, bude Náchodsko prvním regionem v ÈR, kde se podaøí do SVI zapojit
více obcí.
Jedná se zatím o první pokus o realizaci
SVI ve více obcích (dosud je projekt realizován pouze ve mìstech Ostrava, Svitavy
a Hradec Králové), proto se jednání zástupcù
mìst Náchoda, Broumova, Jaromìøe
a Nového Mìsta nad Metují zúèastnila osobnì i øeditelka Odboru prevence kriminality
Ministerstva vnitra ÈR Mgr. Jitka Gjurièová.
Cílem tohoto projektu je funkèní propojení institucí pùsobících na poli prevence
kriminality, sociální prevence a sociální
patologie v regionu. Jedná se o okresní
soud, státní zastupitelství, Policii ÈR, Probaèní a mediaèní slubu a oddìlení sociálnì právní ochrany dìtí.
Systém vèasné intervence je zpùsob práce a komunikace v oblasti prevence krimi-

Mìsto Náchod vydalo Obecnì závaznou
vyhláku è. 3/2006 o místním poplatku
za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù na rok 2007.
Vyhláku najdete na internetových stránkách mìsta Náchoda a je vyvìena rovnì na úøední desce.
Sníená sazba poplatku èiní od 1. 1.
2007 do 31. 3. 2007 èástku 432 Kè na
poplatníka. Studenti, studující dále ne 50
km od Náchoda, mohou do 31. 3. 2007
pøi pøedloení dokladu o studiu uplatnit
slevu ve výi 232 Kè. Od 1. dubna 2007
do 30. záøí 2007 bude základní sazba
poplatku 480 Kè na poplatníka. Od
1. øíjna 2007 bude mìsto Náchod uplatòovat 50 % navýení ze základní sazby
poplatku. Ruí se hromadné slevy u domù
nad 15 obyvatel.
ádáme obèany, aby upøednostòovali
bezhotovostní platby pøevodem na úèet
mìsta Náchoda è. 19337551/0100, vedený u Komerèní banky, a. s., jako variabilní symbol  rodné èíslo poplatníka
 (na kadého poplatníka platbu zvlá),
jako specifický symbol  èíslo bytu (èp.
domu).
Platit lze rovnì v hotovosti na ul.
Nìmcové 2020 (vedle budovy polikliniky)
 upozoròujeme vak na delí èekací doby.

nality a sociálnì-právní ochrany dìtí a mládee, jeho prostøednictvím vykonávají
sociální, zdravotní, justièní a kolské orgány, Policie ÈR, mìstská policie a nestátní
organizace systematickou a nepøetritou
práci s kriminálnì rizikovými dìtmi a jejich rodinami.
SVI je vèasná intervence pøi delikventním jednání, vèasná pomoc dìtem opakovanì se dostávajících do sítì orgánù èinných v trestním øízení a jejich rodinám,
efektivní øeení konfliktních situací zpùsobených delikventním chováním, prevence páchání dalí trestné èinnosti, odklon
dìtí a mladistvých od kriminální kariéry
a pøípadná satisfakce obìti.
Snahou vech zúèastnìných institucí
zabývajících se trestnou èinností dìtí
a mládee a oblastí sociálnì-právní ochrany je pomocí poèítaèového propojení
urychlit a zefektivnit vekeré postupy
i metody práce a vyuívat beze zbytku
vech legislativních nástrojù pøijatých pro
tuto oblast. Cílem projektu je vìnovat se
s maximální intenzitou období pøed spácháním provinìní (èinu jinak trestného),
kdy existuje øada signálù o problematickém chování nebo nevyhovujícím prostøedí v okolí dítìte.
Bc. Olga Landová,
odbor sociálních vìcí a zdravotnictví
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Z Náchoda jezdí nové autobusové spoje
Rozíøení integrované dopravy IREDO

Od 10. prosince 2006 dolo k rozíøení integrované dopravy
IREDO do oblasti Èeskoskalicka a Èervenokostelecka s vazbou
na Trutnov. Integrovány jsou pøedevím vechny autobusové
linky mezi Náchodem, Èerveným Kostelcem a Trutnovem
a eleznièní tra Hradec KrálovéJaromìøTrutnov vèetnì
spojky StarkoèNáchod a dále úsek NáchodNové Mìsto nad
Metují.
V praxi to znamená, e je moné koupit si integrovanou jízdenku IREDO, která platí pro vlaky i autobusy a to i pro cestu
oklikou nebo s pøestupem. Znamená to, e pøi cestì vlakem
nebo autobusem rùzných dopravcù zaplatí cestující vdy stejnou cenu. Novinkou jsou sedmidenní a tøicetidenní jízdenky,
které poskytnou výraznou slevu oproti kadodenní platbì jízdného.
Nové autobusové spoje do Trutnova
V souvislosti se zavedením integrované dopravy dolo ke zmìnám v jízdních øádech, které pøinesou rozíøení dopravy. Novinkou je pravidelný hodinový takt na autobusové lince Náchod
 Trutnov. Spoje z Náchoda do Trutnova odjídí od pìti hodin
ráno do sedmi veèer témìø kadou hodinu. Nové autobusové
spoje do Trutnova jedou také o sobotách a nedìlích  spojení je
zajitìno od esti ráno do esti veèer esti páry zastávkových
autobusù, dalí spojení nabízejí dálkové autobusy.
Dalí rychlé spojení mezi Náchodem a Trutnovem nabízí také
eleznice a to za stejnou cenu jako autobus. Cestující tedy mùe
na stejnou jízdenku kombinovat oba druhy dopravy. Protoe
autobusy v Èerveném Kostelci zajídìjí k nádraí, je moné
zakoupit si v autobuse jízdenku IREDO pøímo do Trutnova
a v Èerveném Kostelci vyuít na tuto jízdenku pøestup na vlak,
který je o více ne 15 minut rychlejí.
Nové autobusové spoje mezi Náchodem
a Èerveným Kostelcem
Na této vyuívané trase jedou autobusy kadou hodinu po
celý den, ve pièce je interval pùlhodinový a v èasech nejvìtí
pøepravní poptávky jedou spoje kadou ètvrthodinu.
Rozíøena je také doprava ve veèerních hodinách  v pracovní dny jede nový autobus po 21. hodinì z Náchoda pøes Kramolnu a Olenici do Èerveného Kostelce a po 22. hodinì zpìt.
Zajistí tak dopravu do prùmyslové zóny v Èerveném Kostelci
na noèní a z odpolední smìny, kde je zprovoznìna nová autobusová zastávka.
Doprava za zábavou  do kin, divadel a na kulturní akce
K výraznému rozíøení dopravy dolo také o víkendech. Mezi
Èerveným Kostelcem a Náchodem jedou i o sobotách a nedìlích
spoje kadé dvì hodiny, v hlavních èasech kadou hodinu. Doprava je rozíøena a do pozdních veèerních hodin  o sobotách

a nedìlích je zaveden nový autobus z Èerveného Kostelce do
Náchoda po 21. hodinì a zpìt z Náchoda do Èerveného Kostelce po 22. hodinì. Tyto spoje umoní dopravu napøíklad z kin,
divadel a dalích kulturních akcí.
Zrychlení vlakové dopravy do Hradce Králové a Prahy
Vzhledem k èastým problémùm s prùjezdností Náchoda je pøi
cestì do Hradce Králové výhodnou alternativou eleznièní doprava. Od 10. prosince dolo na této trase ke zrychlení vlakù,
protoe pøepøah lokomotiv nebude probíhat v Jaromìøi, ale a
v Hradci Králové.
Na osobní vlaky z Náchoda navazuje ve Starkoèi kadé dvì
hodiny spìný vlak do Hradce Králové a estkrát dennì dokonce pøímý rychlík do Prahy. Stejnì tomu tak je i v opaèném
smìru. Cesta vlakem z Hradce Králové do Náchoda se tak zrychlí
na pouhých 50 minut a z Prahy do Náchoda na dvì hodiny
a 45 minut.
Autobusy do Kudowy Zdrój jedou nadále kadé dvì hodiny
Vzhledem k tomu, e mezinárodní autobusová linka Náchod
 Kudowa Zdrój se osvìdèila (dennì vyuívá linku více ne 200
cestujících), její provoz zùstane zachován ve stávajícím rozsahu  spoje pojedou nadále kadé dvì hodiny a to v pracovní
dny i o víkendu.
Seitové jízdní øády IREDO
Na zaèátku prosince byli vydány nové seitové jízdní øády,
které obsahují autobusové linky vech dopravcù, eleznièní jízdní
øády, jízdní øády mìstské dopravy a souhrnné odjezdy autobusù z dùleitých míst. Cena jízdních øádù je 20 Kè a jsou k dostání
v autobusech, na nádraích, v trafikách a také v knihkupectví
Horová v Palackého ulici v Náchodì.
Vìøíme, e s nabídkou nových spojù budete spokojeni.
Dìkujeme Vám, e vyuíváte veøejnou dopravu, etøíte ivotní prostøedí pro Vae dìti.
OREDO s. r. o.  Organizátor REgionální DOpravy
Královéhradeckého kraje  www.oredo.cz
Na základì rozhodnutí Královéhradeckého kraje dolo od 10.
12. 2006 ke zvýení ceny jízdného, a to jak u kilometrického
jízdného, tak i v integrovaném dopravním systému IREDO.
Dùvodem je zvýení ceny dopravního výkonu, k èemu dolo
z dùvodu zvýení cen pohonných hmot a valorizace mezd. Cena
jízdného se zvyuje v niích pásmech maximálnì o jednu korunu, co v pøípadì Náchoda znamená zvýení ze sedmi na
osm korun. Pro pravidelné cestující je i nadále monost zakoupení zvýhodnìných èasových jízdenek na sedm a tøicet dní.
Denis Sitora, OREDO s. r. o.
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Primátor English Pale Ale  nový výrobek pivovaru
Jak jsme Vás ji v prosincovém èísle zpravodaje informovali, pøiel pivovar s dalím
 ji 11. druhem piva  a to se svrchnì kvaeným polotmavým leákem anglického typu
s názvem Primátor English
Pale Ale. Pivo je na trh dodáváno v nevratných lahvích o obsahu 0,33 l vybavených úplnì
novou etiketou.
Co je ale vlastnì Ale?
Ale je souborný název  termín obecnì pouívaný v anglicky mluvících zemích pro jakákoliv
piva kvaená svrchním kvaením obvykle pøi vyích teplotách nebo pro svrchnì kvaená piva vaøená v britském stylu  piva o rùzném obsahu
pùvodního extraktu a s celou kálou barev. Existuje celá øada typù piva Ale, které se dìlí do dalích skupin.
Svrchnì kvaená piva pocházejí z anglických ostrovù a západní Evropy, odkud se rozíøila do zaoceánských oblastí. Výroba tìchto piv byla v evropských
zemích kdysi velmi významná, po zavedení spodního kvaení vak jejich výroba klesala. Velkou tradici si udruje pouze ve Velké Británii, Belgii, èásteènì ve Francii a Nìmecku. Neúprosnost ekonomických zákonù a rostoucí popularita leákù vak vedla
k urèité unifikaci technologií a chutí, take
v souèasné dobì se Ale chuovì pøibliují leákùm.
Tato skuteènost vyvolala ve Velké Británii celonárodní kampaò za opravdové Ale podporující malé
pivovary a jejich produkty. Hnutí je úspìné  svoji èinnosti znovu oivilo a bez nadsázky zachránilo pravé originální anglické pivo, a proto v souèasné dobì dochází k èásteèné
renesanci klasických technologií a výrobních postupù u britských piv typu Ale. Na poslední pivovarské pøehlídce The Great British Beer Festival v Londýnì bylo mono ochutnat více
ne 450 druhù Ale, pøièem se uvádí, e se v Británii vaøí
2500 druhù Ale ve více ne 600 pivovarech.
O takové pestrosti se nám v Èechách mùe pouze zdát, pøestoe se cítíme být pièkou pivního svìta. Ale je tak na britských trzích jednoznaènì jednièkou a poráí zde, ve svìtì tolik oblíbené, leáky. Tak jako my v Èechách jsme hrdí na to,
e jsme dali svìtu nejlepí svìtlý leák, tak se obyvatelé britských ostrovù právem pyní svým Ale, které podle nich pøedèí
ostatní piva. Nyní jsou tedy tato piva opìt na vzestupu a jsou
oblíbena u mladí generace.
Pivovar Náchod a Pale Ale
Pivovar Náchod se programovì zamìøuje na speciální piva
a rozíøení pivní kály èeského trhu obecnì. Po naplnìní
palety silných piv spodního typu (16 %, 21 % a 24 %) se
poslední dobou orientuje na piva chuovì odliná. Nejde vak
cestou prostého ochucování bìného spodnì kvaeného piva,
jak to èiní vìtina èeských pivovarù, ale podstatnì nároènìjí cestou originálních technologických postupù zcela odliných druhù piva. Z tohoto dùvodu u pøed tøemi lety pøiel
s nabídkou populárního svrchnì kvaeného penièného piva
bavorského typu Weizen, a proto nyní pøichází s dalím zajímavým pivem jakým je originální English Pale Ale. Technologie výroby je oproti spodnì kvaeným leákùm sice podstatnì jednoduí, protoe se ale u nás nepouívá, znamenalo to pro náchodské pivovarníky vyøeit nejeden technický
a technologický oøíek.
Náchodský pivovar reaguje pivem typu Ale na rostoucí poptávku po pivních speciálech, zároveò peèuje o to, aby èeský

spotøebitel mìl monost poznat svìtové druhy piva a nemusel
za nimi vyjídìt do ciziny.
Jak nám pøedstavuje nové pivo sládek pivovaru pan Pavel
Koøínek?
Ná Pale Ale  je svrchnì prokvaené pivo,
vyrobené z jeèných sladù s malým podílem barevných sladù, nasladované penice a navíc
z nesladovaného ovsa, ze kterého se pøíli èasto nevaøí ani v Anglii. Pivo je vaøeno infúzní
technologií, vyznaèuje se tmavou jantarovou barvou se zakulaceným sladovým charakterem. Pale
Ale se vyznaèuje bohatým chmelovým aroma
a specifickou hoøkou chutí po originálních britských
chmelech (je jsou ve srovnání s ateckým chmelem drsnìjí a mají trávové aroma)  Golding
a Challenger, které zanechávají v ústech na patøe
suché nahoøklé doznívání. Tato nezvyklá chmelová
pestrost dodává Ale charakteristickou lehkost, svìest a typickou Ale pìnu. Øíz je oproti èeským leákùm
nií.
Znalce èeského piva (uznávajícího pouze èeský
leák) moná náchodský Ale pøekvapí, ale vnímavou
dui díky své vùni a specifické chuti zcela jistì osloví.
Vìøíme, e si postupnì najde své pøíznivce a ctitele,
kteøí mu budou dávat pøednost i pøed klasickými pivy
plzeòského typu.
Pivovar bude toto nové pivo nabízet veøejnosti prostøednictvím obchodních øetìzcù a sítì vybraných gastronomických zaøízení a samozøejmì je moné jej
zakoupit i v naí pivovarské prodejnì. Ale je zde moné
zakoupit spolu s originální sklenicí se speciálním designem s rozíøeným vrchním okrajem (viz obrázek), jak ji známe z anglických filmù nebo návtìv Anglie.
Co doporuèujeme k tomuto pivu?
V Anglii bychom si Ale dali s anglickým národním jídlem jako
je Fish and chips  obalovaná smaená ryba v tìstíèku
s hranolkami. My si vak ná English Pale Ale dovolíme doporuèit ke steakùm, ale i ke tradièní kachnì èi vepøové peèeni. Urèitì je moné toto pivo také kombinovat s karbanátky èi klobásami. Doporuèená teplota podávání se pohybuje mezi 10 a 13 °C.
V pøítím èísle Vám seznámíme s výsledky ankety vyhláené
v prosincovém èísle zpravodaje (názory na toto pivo i etiketu).

Paní Markéta Hrubeová se stala roèním patronem
Primátoru English Pale Ale
 spolu se sládkem pivovaru panem Pavlem Koøínkem
pøi slavnostním køtu u pøíleitosti tiskové konference
22. 11. v Praze v Pivovarské domì

leden 2007
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Pokození døeviny

v parku na Husovì námìstí v Náchodì
Koncem øíjna roku 2006 byl dokonèen projekt obnovy parku
na Husovì námìstí v Náchodì. Celkové náklady na tuto akci
èinily nemalou èástku 1370 tis. Kè, pøièem 50 % z této èástky
bylo financováno z rozpoètu mìsta Náchoda a 50 % ze státního
programu podpory cestovního ruchu.
V rámci obnovy parku bylo mimo jiné vysazeno 13 kusù
vzrostlých stromù a ji v mìsíci listopadu dolo k pokození
jednoho z nich. U mladého smrku byla neznámým vandalem
odlomena vrcholová èást stromu. Jedná se o takový zásah na
døevinì, který sice nevede k úhynu stromu, ale tento smrèek
u nebude mít svùj typicky pravidelný vzhled.
Mrzí nás, e jsou nìkteøí lidé natolik bezohlední a nièí stromy, které mají zkrálovat prostøedí nám vem. Jistì si ani neuvìdomují hodnotu takové døeviny. Vìøíme, e pøípadù vandalství nebude pøibývat.

Aby se nám lépe dýchalo...
Na pøelomu listopadu a prosince pøevládalo inverzní poèasí.
Bylo zataeno nízkou oblaèností a kdo chtìl vidìt slunce, musel
na vrcholky okolních hor, kde bylo celé dny nádherné teplé
a sluneèné poèasí. Inverzní poèasí s velmi stabilním zvrstvením
atmosféry znamená také výrazné zhorování kvality ovzduí.
Toxické emise ze spalovacích zdrojù zùstávají v pøízemních vrstvách. Vytváøí se to, èemu obecnì øíkáme smog.
Podle výsledkù dlouholetého výzkumu Ústavu experimentální medicíny AV je pøímá úmìra mezi délkou trvání smogových
situací a zvyováním poètu onemocnìní dìtí bronchitidou. Zneèitìné ovzduí negativnì ovlivòuje i výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnìní. Nejvìtím rizikem jsou polycylické aromatické uhlovodíky a drobné èástice prachu mení ne
2,5 mikrometru. Zdrojem tìchto látek je pøedevím automobilová doprava a domácí topenitì.
Mùeme proti tomu nìco dìlat?
Ano, mùeme, i kdy jenom èásteènì.
Kromì náhrady spalování uhlí za dálkové vytápìní nebo plyn
bychom mìli zajistit odborné seøízení vech naich spalovacích
zaøízení  kotlù a topeni a provozovat je v souladu s pokyny
výrobce. patnì seøízený nebo patnì obsluhovaný kotel mùe
produkovat a 3krát tolik jedovatých kodlivin. Dále bychom
mìli pamatovat na rùzné monosti úspor  od zateplení budovy
a po sníení teploty v bytì. Zateplení budovy mùe v nìkterých
pøípadech znamenat a 40% úsporu energie a nastavení termostatu na 21°C místo 22°C znamená úsporu asi 6 % energie.

Úspory, kromì meních plateb za energie, znamenají pøedevím sníení mnoství vypoutìných toxických látek do ovzduí. Druhým nejvýznamnìjím producentem toxických emisí jsou
automobily. Omezení tranzitní dopravy projídìjící naím mìstem není v nejblií dobì reálné. Pøesto se mùeme rozhodnout, e vyuijeme (napøíklad k cestì do zamìstnání) veøejnou
dopravu, její dopravní prostøedky produkují a o 90 % ménì
emisí na jednoho cestujícího. Zvlátì v období smogu má význam kadé auto, které nevyjede. Spálením 1 litru nafty nebo
benzínu (ujetí cca 15 km) se toti zamoøí stejný objem vzduchu
jaký má prùmìrnì velký byt.
Sniovat zdravotní rizika vlivu zneèitìného ovzduí mùeme zdravým ivotním stylem. Pokud pomineme samozøejmost
nekuøáctví, má pozitivní vliv vyí pøíjem ovoce a zeleniny. Zvýená hladina vitamínu C toti mimo jiné omezuje vznik poruch
chromozomù a DNA, které mohou skonèit nádorovým onemocnìním. V období smogu také omezíme vìtrání zvlátì ve veèerních a ranních hodinách, kdy se koncentrace emisí v ovzduí
pravidelnì zvyují.
Radomír Èesenek, OP

Upozornìní

Upozoròujeme právnické a podnikající fyzické osoby na povinnost zajiovat mìøení úèinnosti spalování, mìøení mnoství
vypoutìných látek a kontrolu spalovacích zaøízení nejménì
jedenkrát za 2 roky. Povinnost se týká vech spalovacích zdrojù spalujících tuhá paliva od jmenovitého výkonu 15 kW
a u zdrojù spalujících plynná paliva od výkonu 11 kW.
Protokol o mìøení je tøeba pøedat do 30 dnù na odbor ivotního prostøedí.
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SPORT s p o r t

s p o r t

Program v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  leden 2007
SO
PÁ
SO
NE
PÁ
PÁ
SO

13.
19.
20.
21.
26.
26.
27.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

15.30
17.00
15.30
10.00
17.00
19.30
13.00

Náchod B
Náchod C
Náchod B
Náchod
Náchod E
Náchod D
Náchod A

Rybník
Trutnov
Pardubice
Zábøeh
Jièín C
Èeská Tøebová C
SKV Rott Weiss Zerbst

III. liga mui
Vých. divize mui
III. liga mui
I. liga dorostenci
Vých. pøebor sever
Vých. pøebor jih
Champions League (LM)

Svátek pro pøíznivce kuelkáøského sportu v Náchodì

Po loòském Mistrovství svìta juniorù se v Náchodì uskuteèní v sobotu 27. ledna
2007 v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod odvetné utkání I. kola Champions
League (Ligy mistrù). Do Náchoda pøijede letoní favorit této soutìe mistr SRN
drustvo SKV Rott Weis Zerbst. Tento profesionální tým má ve svém støedu letoního
mistra svìta jednotlivcù slovenského reprezentanta Ivana Czecha a bronzového medailistu Hofmana. V sestavì jsou také pøední hráèi svìtového ebøíèku Jihoslovan
Damir Fuèkar a nìmecký reprezentant Törsten Reiser. Hosté v prvním utkání na
domácích drahách ná celek jasnì porazili a také v tomto utkání jsou favority. Diváci
mají tak jedineènou pøíleitost vidìt na vlastní oèi hráèe ze svìtové pièky. Lze také
oèekávat, e mohou padnout rekordy jednotlivcù a pøedevím rekord drustev náchodských drah. Utkání se hraje v sobotu 27. 1. 2007 od 13.00 hodin a ji dnes je
o toto utkání velký zájem divákù.
Frantiek Majer st.

Plavání

Oddíl dálkového a zimního plavání Výtahy Náchod  Metujtí tygøi poøádá v sobotu
13. ledna 200736. roèník soutìe zimního plavání v øece Metuji v Náchodì.
Otuilecká soutì bude zahájena slavnostním nástupem ve 13.30 hodin u staré
polikliniky (pøíp. nad zimním stadionem v pøípadì zamrzlé øeky), poté odstartuje
vlastní závod na tratích 100 a 750 m.
Blií informace k akci (vèetnì pøípadných zmìn harmonogramu s ohledem na
poèasí) budou vèas umístìny na webových stránkách poøádajícího oddílu:
www.dzpnachod.org.

Desetiletí plavci v Domalicích nezklamali
Maratón plaveckých mistrovství ÈR pro
náchodské plavání zaèal první prosincový víkend pohárem desetiletých v Domalicích. Do chodského mìsta odcestovalo Náchod reprezentovat est plavcù,
Matyá Josef, Nyèová Aneta, Hakl tìpán,
Kinl Krytof, Tyè Jan a Ulmanová Martina. Po úspìích na letním poháru trenéøi
náchodského plaveckého oddílu medaile
oèekávali, ale byli pøíjemnì pøekvapeni
ziskem 12 medailových umístìní. Zásluhu na tom mìli plavci Aneta Nyèová
a Josef Matyá. Aneta získala tøi zlaté medaile na tratích 50 a 100 metrù prsa
a na 200 metrù polohový závod. A dalí
støíbrné medaile získala z disciplín 100
m polohovì, 50 a 100 metrù motýl. Dalím medailistou byl Joska Matyá, který
pøekvapivì zvítìzil na trati 50 metrù volný zpùsob. Dále vybojoval dvì støíbrné
medaile v disciplínách 100 polohový závod a 100 kraul. Bronz získal na tratích
200, 400 metrù kraul a 200 m polohový
závod. Dalími úspìnými plavci, kteøí se
ve svých disciplínách umístili do desátého místa, byli Martin Ulmanová a a Krytof Kinl. Krytof doplaval na prsaøské stovce na 5. místì a na polovièní trati se

umístil sedmý. Martina si dobøe vedla na
motýlkových tratích, kde doplavala na
estém a sedmém místì. Do desátého místa
se umístila i tafeta ákù, která plavala
ve sloení Kinl, Hakl, Tyè a Matyá.
V polohové tafetì byli pátí a v kraulové
tafetì doplavali na 6. místì. Roman Hakl

Volejbal
Zápasy doma ve sportovní hale Na Hamrech:
So 20. 1. 2007 od 9.00 a 12.00
eny  Sokol Bílá Tøemená
od 11.00 a 14.00
Mui  Slavia Hradec Králové B
Ne 21. 1. 2007 od 10.00
2 zápasy juniorky Slavia Hradec Králové B

Basketbal

Basketbal 2006/2007  termíny domácích zápasù:
13. 1. 2007 Náchod  Hoøice
27. 1. 2007 Náchod  Tesla Pardubice B
Vechny termíny jsou sobota a èas zápasù je stanoven na 17.30 hodin.
Dalí informace naleznete na
http://basketna.wz.cz.

achy

Program mistrovských utkání drustev
achového oddílu TJ Náchod na leden
2006:
7. 1. 2007 Krajský pøebor:
Snìka TJ Náchod  Slavia Hradec Králové C,
Regionální soutì:
Kuna TJ Náchod  Sokol Josi Èervený
Kostelec
14. 1. 2007 Krajská soutì:
Niki TJ Náchod  Slavia Hradec Králové D
21. 1. 2007 Regionální pøebor:
Kuna TJ Náchod  Sokol Vrchoviny
Hrací místnost: Snìka TJ Náchod hraje
svá domácí utkání v areálu Snìka v. d.,
Jugoslávská 260.
Ostatní drustva v klubovnì O TJ Náchod, Kino Vesmír 3. patro.
Více informací na
http://sachytjnachod.sweb.cz/.
Za výbor O TJ Náchod Jan Novotný

Sportovní hala SK Rubena
Pozvánka na leden 2007 do sportovní
haly SK Rubena Náchod na Praské ulici:
6. 1.  první turnaj Zimního poháru st.
ákyò ve volejbale  celý den
13. 1.  KP zápas mui SK Rubena Náchod proti Sokolu Èernèice od 10.00
a 13.00 hod. dva zápasy
14. 1.  první kolo Zimního poháru muù
ve volejbale  celý den
20. 1.  mistrovská utkání KP
eny proti TJ Sokolu Bílá Tøemená
dva zápasy
mui proti Slavii Hradec Králové
dva zápasy
21. 1.  turnaj národní házené Memoriál Ladislava Semeráka, celý den
28. 1.  turnaj ve florlbale áci, celý den,
Hana Kopecká

leden 2007
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kolského zaøízení
pro dalí vzdìlávání
pedagogických pracovníkù
Královéhradeckého kraje
pracovitì Náchod, Smiøických 1237,
Náchod, tel.: 603 809 673, 491 422 437

M 5. 1. pátek 9.3015.00 hodin. Motivovaná cvièení s náèiním (semináø plný
pohybových námìtù zejména pro uèitelky M, 1. stupnì Z a vychovatelky D).
Lektor: Hana Volfová, pohybová kolièka
elva Plzeò
M9. 1. úterý 9.3014.00 hodin. Výchova k ekologii. Jak se sestavit plán EVVO a zapojení ekologických projektù do
VP. (Interaktivní semináø pro uèitele
1. stupnì Z). Lektor: Ekologické sdruení Tereza, Praha
M 9. 1. úterý 9.0013.00 hodin. Abdobe Photoshop. (Základní druhy zpracování bitmapového obrazu. Prakt. semináø
pro uèitele VV Z, S, ZU a dalí zájem-

Podìkování NCDM
Archa Náchod
Ve ètvrtek 7. 12. 2006 probìhlo v Nízkoprahovém centru pro dìti a mláde
Archa rozluèkové odpoledne. Na programu bylo taneèní vystoupení souboru Luna,
který tvoøí klientky centra, a mikuláská
besídka. Tu si pro nás pøipravili studenti
Evangelické akademie, kterým za to patøí velké díky. Zároveò chci za celé NCDM
Archa podìkovat vem institucím, organizacím a osobám, které nás navtìvovaly a podporovaly.
Bc. Michaela Exnerová,
realizátor projektu Archa

ce). Lektor: Vladimír Beran, ZU Police
nad Metují
M 10. 1. støeda 14.0016.00 hodin. Fyzika v pokusech. Mechanika II. Semináø zamìøený na jednoduché experimenty pro uèitele fyziky na Z a S. Lektor:
Mgr. Zdenìk Polák, Jiráskovo gymnázium Náchod
M11. 1. ètvrtek 12.0017.00 hodin. Práce s problémovými áky. Dramatická výchova I. èást. Seznamovací, rozehøívací
a komunikaèní techniky. Práce s agresí.
Lektor: Mgr. Martin D. Polínek, PdF Olomouc
M12. 1. pátek 8.0013.00 hodin. Práce
s problémovými áky. Dramatická výchova II. èást. Pokraèování 1. èásti z pøedchozího dne.
M16. 1. úterý 9.0013.00 hodin. Macromedia Flash (Základní principy poèít. animace. Snímková frekvence, èasová osa,
práce ve vrstvách.) Prakt. semináø pro
uèitele VV. Lektor: V. Beran, ZU Police
nad Metují
M17. 1. støeda 9.0012.00 hodin. Recitace II. Praktický semináø zamìøený na
dìtský hlasový projev a práci s hlasem.
Urèeno pro uèitele ÈJ a vedoucí recit.
kroukù D. Lektor: Mgr. Jana Portyková, Hr. Králové

M18. 1. ètvrtek 12.0017.00 hodin. Výroba perkù z netradièních materiálù II.
(perkaøská dílna, práce s plochým kamenem a mìdí, leptání, proøezávání ).
Lektor: Mgr. Petra Killarová, ZU Nové
Mìsto nad Metují.
M 20. 1. sobota 8.0012.00 hodin. Pleteme z pedigu. Opletená dvoubarevná nádoba (platení na formì, opletek tøemi pruty). Urèeno: pedagog. veøejnosti. Lektorky: Mgr. Eva Hájková a Mgr. Jitka Poláková, Náchod
M23. 1. úterý 9.0013.00 hodin. Multimédia  základy. Zák. principy interakt.
multimédií. Návrh obsahu a struktury
prezentace. Urèeno: pedagogické veøejnosti. Lektor: Vladimír Beran, ZU Police nad
Metují
M26. 1. pátek 9.0012.00 hodin. Taneèní èinnosti v M. Metodické øady pøi nácviku taneèních pohybù, námìty a doprovody k tanci: Urèeno: uèitelkám M, vychovatelkám D. Lektor: Lenka Nováková, M Valdice
M 30. 1. úterý 13.0016.00 hodin. Hry
ve vyuèování matematice. Osvìdèené didaktické hry podle tematických plánù
uèiva. Urèeno: uèitelùm matematiky
Z a S. Lektor: Mgr. Alena Vávrová,
Z Praha

Pøehled kulturních akcí
poøádaných v lednu 2007 Regionálním muzeem v Náchodì
Výstava výtvarných prací ákù ZU
Do 31. 1. 2007 mohou návtìvníci
ve výstavní síni Regionálního muzea
v Náchodì (roh Zámecké a Tyrovy ulice) zhlédnout výstavu prací výtvarného
oboru ákù Základní umìlecké koly
v Náchodì. Otevøeno dennì mimo nedìle a pondìlí 912; 1317 hod.,
v sobotu 812 hodin.
Cesta ke svobodì  25 let
Solidarity polsko-èesko-slovenské
Od 19. do 31. ledna 2007 si mohou
návtìvníci v pøednákovém salonku budovy muzea na Masarykovì nám., èp.
18 v Náchodì prohlédnout výstavu
s názvem Cesta ke svobodì  25 let
Solidarity polsko-èesko-slovenské. Vernisá probìhne 18. ledna 2007. Otevøeno je dennì mimo pondìlí 912; 1317
hod.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dìjiny náchodského
regionu od nejstarích doloitelných projevù ivota pravìkých lidí a po souèasnost. Náchod, Masarykovo námìstí, èp.
18, otevøeno dennì kromì pondìlí

912; 1317 hod. 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
19351938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Souèástí je i výstava Ès. armáda
1. republiky v miniatuøe (autor L. ulík) umístìná ve výstavní síni provozního areálu pøed pevností. Mimo sezónu
 tj. v listopadu a bøeznu, je otevøeno
pouze pro pøedem ohláené organizované výpravy. Návtìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle 491 426 047 èi
491 423 248 nebo na adrese: Regionální
muzeum, Zámek 1284, 547 01 Náchod,
popø. elektronicky
muzeumna.ekonom@seznam.cz.
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Stomatologická pohotovost  leden
1. 1.

6. a 7. 1.
13. a 14. 1.
20. a 21. 1.
27. a 28. 1.
3. a 4. 2.

MUDr. Hana Matouová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Radmila Sedláèková
Náchod
MUDr. Jan Klimek
Náchod
MUDr. Jana Malíková
Náchod
MUDr. Hana Matouová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Svatava Olarová
Nové Mìsto nad Metují

Hopsáèek

V mateøském centru HOPSÁÈEK se na
Vás tìíme ji od 2. 1. 2007. Mimo pravidelný týdenní program, na který jsou zváni
i ti, kteøí ná Klub doposud nenavtívili,
se mùeme tìit na jednorázové akce, jako
jsou napø. beseda s dìtským psychologem,
pozveme odborníka, který nás nauèí základy pletení z pedigového proutí, jeden
ze sobotních veèerù si zatanèíme v rytmu
orientu, dìti se mohou tìit na pohádku
paní Halasové a v neposlední øadì je to
spoleèný zimní vícedenní pobyt.
Dopoledne jsme pro Vás  maminky
 pøichystali i nìco nového. Od 3. 1. 2007
si mùete kadou støedu od 10 do 11
hodin protáhnout své tìlo a proniknout
do tajù bøiních tancù. Uèit Vás bude vdy
lektorka SAHAR  Dana Minaøíková.
Bìhem hodiny je k dispozici herna pro
dìti a nezapomeòte od pondìlí do ètvrtka
je herna otevøena vdy ji od 9 hodin.
Sledujte proto nae vývìsky a internetové stránky, kde se vèas dozvíte podrobnìjí informace k výe uvedeným akcím.
Rádi bychom touto cestou podìkovali
vem, kteøí ná Klub navtìvovali v roce
2006 a vìøíme, e se ve stejnì hojném
poètu budeme scházet i nadále v zaèínajícím roce 2007.
Dalí informace: p. Hlavatá  608 970
406, e-mail: hopsacek@seznam.cz nebo
internetové stránky
www.hopsacek.ttnet.cz

Bìla Hlaváèková
vítìzí v Africe

Komenského 134
tel.: 491 470 566
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
Èeských bratøí 407
tel.: 491 427 603
Denisovo nábøeí 665
tel.: 491 428 885
Komenského 134
tel.: 491 470 566
Komenského 48
tel.: 491 472 946

PROGRAM
leden 2007

MC MáCíèek na leden:

Herna v Déèku otevøena pro maminky
s dìtmi kadý den od 9 do 12 hodin!
V lednu jsme pro maminky na MD a jejich dìti pøipravili tyto programy: POZOR!!
zaèínáme a v týdnu od 8. ledna 2007!!
 Pondìlí: Spoleèná hodinka  cvièení,
tvoøení, básnièky a písnièky, kde se zapojí dìti i maminky. Zaèátek vdy od 10.00
hodin, cena 30 Kè/hodina
 Úterý: Cvièení pro maminky  zpevnìní postavy, cviky s posil.gumièkami aj.
Zaèátek vdy od 10.00 hodin, cena 30
Kè/hodina, hlídání dìtí samozøejmostí
(Cvièení se nekoná 10. a 24. ledna 2007)
 Støeda: Programové støedy pro maminky s hlídáním dìtí. Zaèátek vdy od 9.30,
cena 30 nebo 40 Kè dle délky programu
a ceny materiálu
 10. ledna 2007  keramika  výroba
misek a vázièek (prac. odìv)
 17. ledna 2006  kreativní dílna
 aranování suchých kvìtin a materiálù, s sebou krabièku z pøírodní lepenky,
ostatní materiál zajistí lektorka
 24. ledna 2007  keramika  výroba
motivù na zavìení, glazování
 31. ledna 2007  kreativní dílna
 výroba pøáníèek k narozeninám, svátku, dekorace dárkù
 Ètvrtek: Volná herna pro setkávání dìtí
hlavnì ve vìku 23 roky, bez omezení,
bez programu
 Pátek: Volná herna pro setkávání vech
dìtí a maminek, bez poplatku a bez programu

V prvním prosincovém týdnu se v jihoafrickém Durbanu konalo za úèasti 550
plavcù z 50 zemí mistrovství svìta plavcù paralympionikù. Na této vrcholné plavecké
akci nechybìla ani Bìla Hlaváèková, trénující v náchodském bazénu pod vedením
trenéra Romana Hakla. Bìla startovala ve ètyøech disciplínách, ze kterých si pøiváí
do svého domova 4 medaile. Tu nejcennìjí a titul Mistra svìta získala na trati 50 m
znak. Dále získala støíbrnou medaili na kraulové padesátce a dva bronzy z tratí
100 m prsa a volný zpùsob. Tìmito výkony se stala nejúspìnìjím plavcem èeské
osmièlenné výpravy. Dalí medailistkou byla novomìstská Kateøina Liková, která
vybojovala na kraulové dvoustovce krásné 3. místo.

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 6., 13. a 20. ledna 2007
pohádku

Èertimlýn

a 27. ledna 2007 pohádku

Kapárek a Jaga baba
Hraje se vdy v sobotu v 15 hodin,
13. ledna navíc i v 17 hodin.
Srdeènì zvou loutkáøi.

www.detemproradost.com
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Senior klub
Ètvrtek 4. 1. od 14.00 hod. dr. P. Teichmanová se s námi
podìlí o záitky z cesty po JEMENU  doplnìno diapozitivy
Ètvrtek 11. 1. od 14.00 bod. CO JE DOBRÉ PRO ZDRAVÍ
 beseda s paní Bohuslavou Provazníkovou  krevní obìh, pøedcházení embolii, dùleitost pitného reimu (monost ochutnávky)
Ètvrtek 18. 1. od 14.00 hod. SLÁNSKÝ MOST A KLADSKÉ
POMEZÍ  vypráví pan Antonín Samek
Ètvrtek 25. 1. od 14.00 hod.  KLADTÍ ÈEI  v návaznosti na pøedchozí téma  tentokrát vak o lidech, nám bude
vyprávìt Mgr. V. Vlèková
Seniorklub je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00 do
16.30 hod. Programové zprávy sledujte na vývìskách v podloubí radnice, v oknì Senior-klubu v Hurdálkovì ulici, ve skøíòce
na Husovì námìstí, v Náchodském deníku a v Echu.

ICC informuje
Nìkteøí plni pøedsevzetí, jiní plni plánù a nápadù vstupujeme
do nového roku 2007. Zmatek panující pøed Vánocemi se ji ve
vìtinì domácností utiil a ná ivot zajel do bìných kolejí.
A tak mùeme opìt vyrazit za kulturou.
Mìstské divadlo v Náchodì pro vás na leden pøipravilo nejedno zajímavé pøedstavení. Nìkterá jsou rychle vyprodaná a zároveò nìkteøí lidé si lístky zarezervují a nevyzvednou je. Rezervace den pøed pøedstavením ruíme a kdo má zájem, mùe
získat lístky na poslední chvíli. Proto, je-li vyprodáno zavolejte
nám den pøed pøedstavením, moná se nìjaký lístek uvolnil.
Co se týèe regionálních novinek: region Broumovsko vydal
Broumovské pramínky  omalovánka, Komitét 1866 pøipravil DVD Prusko-rakouská válka 1866, Centrum rozvoje Èeská Skalice vydalo pexeso Povìsti Kladského pomezí, dále vylo DVD Èeská republika, v esti jazycích, cena 199 Kè. Kdo
jetì nemáte jízdní øády  zastavte se, u nás seenete jízdní
øád Orlobus a Iredo. Zdarma jsou v ICC k dispozici: Nemocnièní
noviny, èasopis TIM, broura Skiregion a dalí. V IC jsou
k dispozici kulturní pøehledy okolních mìst.
M. Machová

GALERIE

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. 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 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 výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v lednu 2007 v zámecké jízdárnì výstavy:

Náchodský výtvarný podzim

23. roèník pøehlídky umìní regionu.
Obrazy, kresby, grafika, fotografie, textil, plastika, keramika.
(pøízemí a ochoz jízdárny do 14. 1. 2007)

Stanislav Holý  kresby a litografie

Kdo by neznal svìt Stanislava Holého, výtvarníka loutek pro Studio
Kamarád  Jù a Hele, jeho poetické a humorné kresby èasto
pøevedené do litografie osobitým zpùsobem zobrazují nejroztodivnìjí
kvìtiny, trávy, motýly, brouky a jiné tvory pod oblohou s duhou
a rozesmátým sluncem.
(pøízemí jízdárny 26. 1.  18. 3.)

Jaroslav Malátek  Metafory prostoru

Autor z Brandýsa nad Orlicí své tvùrèí mylenky zpracovává formou
vrstvených reliéfù s uitím palety èistých barev, vrstev a struktur
materiálù (papír, døevo, textil, kov). Ve svých na první pohled
optimistických a hravých dílech se zamýlí nad lidským údìlem
a nad pøemírou násilí. (ochoz jízdárny 26. 1.  18. 3.)
Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

úterý 30. 1. 2007 v 17 hodin

Frantikovy Vánoce

Vystoupení dramatického souboru ákù Z Komenského v Náchodì
Dramaáèek

V úterý 12. prosince probìhlo v obøadní síni nové radnice
pøedvánoèní setkání vedení mìsta s pøedstaviteli náchodských
církví.
Foto zleva:
Mgr. Radovan Kotalík (Církev bratrská),
M. Vaina (Církev èeskobratrská evangelická),
kazatel Jiøí Hofman (Církev bratrská),
kazatel Vít Vurst (Církev adventistù sedmého dne),
kazatel Marek Bárta (Církev èeskobratrská evangelická),
místostarostka Ing. Pavla Maríková,
PaedDr. Zdenìk Kovalèík
(faráø Církve èeskoslovenské husitské),
místostarosta Ing. Jaroslav Rohulán,
starosta Ing. Oldøich Ètvrteèka,
P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka (Církev øímskokatolická)
Eva Foøtová  vedoucí odboru kolství, kultury a sportu
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  leden 2007

Oddìlení pro dìti  výsledky soutìí

Soutì Neuvìøitelné záøí (úkol è. 2)
1. místo Radim Nyè, 7. tø. Z Plhov
2. místo Lenka Ullwerová, 7. tø. Z Plhov
Èestné uznání:
Jan Mrtina, Mirek Balcar a Zuzana ubrtová  7. tø. Z Plhov.
Pøipomínáme, e tato soutì, vyhláená v Náchodì spoleènì se spisovatelkou Petrou
Braunovou, dále pokraèuje úkolem è. 3 a 4. Podrobnosti na webových stránkách
knihovny www.mknachod.cz.
Soutì o nejlepího maskota oddìlení pro dìti:
1. místo Kája Èápová, 5. tø. Z Komenského
2. místo Justinka Doèkalová, 6. tø. Z Komenského
3. místo Jan Ïurika

Udìlujeme také cenu kolektivu ze Stacionáøe pøi Z J. Zemana v Náchodì: Tomá
Celba, Petra Broková, Kamil Støíbrný, Rùenka Patáková, Klárka Klimeová, Michal
Novák. Vítìzné výrobky si mùete prohlédnout na fotografiích.

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasièù Lipí
poøádá tradièní

HASIÈSKÝ PLES
v pátek 12. ledna 2007
od 20.00 hodin
v restauraci U Novákù v Lipí

Hudba: OK-STYL
Vstupné: 50 Kè
Domácí kuchynì
Bohatá tombola
cena vstupného V pøedprodeji 45 Kè
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