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Pøíloha: Návrh rozpoètu
mìsta Náchoda na rok 2007

toto èíslo zpravodaje je trochu výjimeèné v tom, e jeho pøílohou je návrh rozpoètu mìsta Náchoda pro rok 2007. Tento rozpoèet bude projednán a pøedloen
ke schválení 26. února na zasedání zastupitelstva mìsta. Je to nejdùleitìjí dokument, který stanoví hospodaøení mìsta
v daném období. Letoní návrh byl ve znaèné míøe ovlivnìn skuteèností ve výbìru
sdílených daní, které oproti minulým létùm zaznamenávají nejmení rùst.
Sníení výe daòové výtìnosti je dáno
zákonnými opatøeními v roce 2006.
K poklesu výbìru daní dolo zejména
u danì z pøíjmu fyzických i právnických
osob. Rovnì spoleèné zdanìní manelù
se projevilo ve sníení daòové povinnosti
a to v øádech milionù korun. Proto bylo
tøeba vyuít vekeré rezervy pro zajitìní
vyrovnanosti rozpoètu.
Dalím velkým zásahem do rozpoètu je
vylouèení úèelových dotací na sociální dávky, které se promítnou a v rozpoètu upraveném rozpoètovým opatøením.
Pøíjmy roku 2007 jsou oproti minulému roku nií zejména v oblasti kapitálových pøíjmù, kde se promítá prodej majetku ve vlastnictví mìsta (privatizace obecních bytù). Proto byl pøi sestavování
rozpoètu kladen dùraz na rùst nedaòových
pøíjmù, kde se nejvíce promítne nové uplatnìní zákonù na úseku dopravy. Propad
daòových pøíjmù vak výraznì nemohou
nahradit nedaòové pøíjmy, proto je rozhodujícím ukazatelem pro nastavení výe
pøíjmù výe výdajù.
Investièní výdaje tedy musely být pøizpùsobeny finanèním monostem mìsta.
Investice budou v prvé øadì smìrovány
na dokonèení rozpracovaných investièních
akcí (ulice Borská vèetnì rybníèku, chodníky a veøejné osvìtlení v ulici Krásnohorské, dokonèení vodního prvku na Karlovì námìstí, Jiráskovo koupalitì). V návaznosti na investièní monosti investorù
inenýrských sítí je v plánu roku 2007
finanènì nároèná rekonstrukce ulice Èeskoskalické a èásti ulice Komenského (od
hotelu Hynek po bývalou autokolu). Dalí investièní akce jsou sice uvedeny v návrhu rozpoètu, ale jejich realizace je závislá na získání dotací a plnìní daòových
pøíjmù.
Kromì investic musí mìsto zajistit chod
a údrbu svých pøíspìvkových organizací
(základních a mateøských kol, mìstského støediska sociálních slueb Marie, spor-

tovních zaøízení mìsta). Nelze zapomenout
ani na trvalou péèi o komunikace, veøejné osvìtlení, inenýrské sítì èi zeleò ve
vlastnictví mìsta. Dalí nezanedbatelné
výdaje jsou urèeny pro podporu kultury
a sportu formou dotací pøidìlovaných jednotlivým neziskovým organizacím.
Souèástí návrhu rozpoètu je i rozpoètový výhled na roky 20072010 a støednìdobý plán investièních akcí. Ten slouí jako
pøehled budoucích investic, který bude
prùbìnì aktualizován a realizován podle
finanèních moností mìsta. Samozøejmì
bychom chtìli, aby se ve mìstì øeily nejprve ty poadavky, které se èasto musí
odkládat pro nedostatek finanèních prostøedkù, ale i do jejich uskuteènìní èasto
zasahují získané dotace nebo nepøedvídané akce vyvolané napøíklad potøebnou
rekonstrukcí inenýrských sítí.
Pøíprava letoního návrhu rozpoètu
byla velmi nároèná a neobsahuje vechno, co bychom do nìho rádi zahrnuli. Pøesto vak vìøím, e jeho naplnìním bude
nae mìsto opìt o nìco pøíjemnìjí pro
své obèany.
Ing. Pavla Maríková, místostarostka
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Zprávy

z radnice
Rada mìsta 12. 12. 2006

Jednání rady mìsta se zúèastnilo osm
radních  jeden byl omluven.
Èíselný popis u kadé zprávy pøedstavuje pomìr hlasù pøi hlasování
PRO-PROTI-ZDREL SE
Návrhy smluv o poskytování sociálních
slueb od roku 2007
8-0-0
V souvislosti s úèinností zákona è. 108/
2006 Sb., o sociálních slubách bude povinností poskytovatele uzavøít smlouvu
s uivatelem (klientem) o poskytování sociálních slueb. Návrhy smluv vycházejí
ze vzorù smluv vytvoøených Ministerstvem práce a sociálních vìcí ÈR. Ceník
úkonù je nastaven podle novì vydané
provádìcí vyhláky k zákonu o sociálních
slubách. Jedná se o smlouvy o poskytování sociálních slueb v domovì pro seniory, peèovatelské slubì, odlehèovací slubì a ceník úkonù.
l RM souhlasila s návrhy smluv o poskytování sociálních slueb v MìSSS Marie
od 1. 1. 2007 a schválila ceníky poskytování sociálních slueb.
Poadavky na nutné rekonstrukce kolských zaøízení
8-0-0
l RM povìøila odbor správy majetku
a financování provedením aktualizace projektu na rekonstrukci Z, Náchod, 1. Máje
(v Bìlovsi) ve spolupráci s odborem kolství ve dvou variantách  jídelna s výdejnou obìdù a pøípadná rekonstrukce kuchynì.
l RM schválila zaøazení potøebné èástky na nezbytné stavební úpravy M
U Koèovny 31 (v Braci) do rozpoètu roku
2007.
Úhrada neinvestièních nákladù za dìti
M a áky Z
8-0-0
l RM souhlasila se stanovením úhrady
neinvestièních výdajù za áky z jiných obcí
docházející do náchodských základních
kol na rok 2007 ve výi 7000 Kè.
l RM souhlasila se stanovením úhrady
neinvestièních výdajù za dìti z jiných obcí
docházející do náchodských mateøských
kol v posledním roce pøed zahájením
povinné kolní docházky na rok 2007 ve
výi 3500 Kè.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s návrhem úpravy nájemní smlouvy na nebytové prostory
v 1. poschodí budovy èp. 35 v ulici U Písníku, Babí u Náchoda. Prostory uívá jako
odlouèené pracovitì Mateøská kola, Náchod, Vítkova ul.
8-0-0
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì na pronájem pozem-

ku ve Starém Mìstì n. M. uzavøené se
spoleèností Vratislav Holub  Bezedos. Dodatkem se prodluuje platnost nájemní
smlouvy do 31. 12. 2007.
8-0-0
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce nebytového prostoru v èp.
1303 v Palachovì ul. (budova soudu) se
Sdruením zdravotnì postiených Náchod.
Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou
s úèinností od 1. 1. 2007.
8-0-0
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene se spoleèností ÈEZ-Distribuce, a. s.,
Dìèín. Vìcné bøemeno souvisí s projektem
výmìny stávajícího doívajícího kabelu
rozvodu el. energie pro èp. 15371540
a 15411544 v ulici Jugoslávské a Bílkovì.
8-0-0
l RM vzala na vìdomí informaci o terénních úpravách v ul. Na Výsluní na
Brance s tím, e mìsto Náchod nebude
v této lokalitì provádìt ádné úpravy pro
pøístup k zadnímu traktu rodinných domù.
8-0-0
l RM uzavøela dodatek k nájemní smlouvì s Regionálním muzeem v Náchodì, kterým bude umoøováno technické zhodnocení objektu èp. 1 na Masarykovì námìstí.
8-0-0
l RM uzavøela smlouvu o dílo na projekt komunikace ul. Nad Celnicí s firmou
PROXION, s. r. o., Náchod.
8-0-0
Veøejné osvìtlení  cyklostezka a chodník Náchod-Dolní Radechová
l RM zamítla zámìr vybudovat veøejné
osvìtlení v délce 280 m podél pøipravované cyklostezky a chodníku Náchod 
Dolní Radechová.
5-3-0
Program pro podporu
ivotního prostøedí
8-0-0
l RM schválila poskytnutí dvou dotací
a jednoho daru v rámci Programu pro podporu ivotního prostøedí mìsta Náchoda
v celkové výi 15 tis. Kè, zároveò schválila pøísluné smlouvy.
Na základì podaných ádostí byly vybrány projekty Sdruení rodièù a pøátel koly pøi Jiráskovì gymnáziu (Týden pro
Zemi), Z Komenského (místní kolo soutìe Zelená stezka  zlatý list) a podpora
tvorby a ochrany zelenì realizovaná paní
Nýèovou z Náchoda.
Zøízení informaèního
navigaèního systému
8-0-0
l RM souhlasila s dodatkem smlouvy
o dílo na zøízení informaèního navigaèního systému, kterým se posouvá termín
dokonèení na 15. 3. 2007.
Sloení komisí rady
8-0-0
l RM jmenovala jednotlivé èleny komisí
rady. Na dalím jednání rady mìsta byly
komise jetì doplnìny o odborníky v dané
problematice. Kompletní sloení najdete
na str. 3 a na www.mestonachod.cz.
Sloení kontrolního a finanèního výboru
bude na svém únorovém jednání schvalovat Zastupitelstvo mìsta Náchoda.

TELEGRAFICKY:

l RM zamítla ádost TJ SP stavební Náchod o finanèní výpomoc.
5-0-2

Rada mìsta 9. 1. 2007

Jednání rady mìsta se zúèastnilo nejprve
sedm, pozdìji osm radních  jeden byl
omluven.
ádosti obèanských sdruení
7-0-0
l RM souhlasila s finanèní podporou projektu obèanského sdruení Náchodská
prima sezóna  Kulturní most. Odbor kolství, kultury a sportu byl povìøen zaøazením potøebné èástky na pokrytí spoluúèasti mìsta do rozpoètu letoního roku
a pøípravou smlouvy na vyuití èástky
k zajitìní realizace jednotlivých kulturních akcí v roce 2007.
Smlouva o obstarání správy veøejné
zelenì, smlouva o výpùjèce nádob
na tøídìný odpad
7-0-0
l RM schválila mandátní smlouvu o obstarání správy veøejné zelenì a výkonu
dalích povinností pro rok 2007 s TS Náchod, s. r. o.
V roce 2006 provádìla pravidelnou údrbu na základì mandátní smlouvy spoleènost Technické sluby Náchod, s.r.o. Stejnì tak tomu bude i v roce letoním. Náklady se ve srovnání s loòským rokem
navyují cca o 200 tis. Kè na 5 087 121
Kè vèetnì DPH. Ceny pracovních operací
zùstávají stejné, nárùst nákladù je zpùsoben pøedevím zaøazením údrby dalích ploch v majetku mìsta Náchoda do
pasportu zelenì (napø. Kladská ul., plochy u polikliniky, u budovy MìÚ v Palachovì ul., atd.). Dále zvýením èetnosti
plevání pokryvných keøù na dráním tìlese a èásteèný rozdíl je zpùsoben také
tím, e se kadý rok zaøazují pracovní
operace, které se provádí pouze jednou
za nìkolik let (napø. prùklesty korun stromù nebo zmlazení keøù), u jiných lokalit
na odliném poètu døevin.
l RM schválila uzavøení Smlouvy o výpùjèce nádob na tøídìný odpad s firmou
Ekokom v rámci projektu Èistá obec,
èisté mìsto, èistý kraj. Jedná se o pìt
nádob na tøídìné sklo.
Majetkoprávní úkony obce
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit prodej bytových jednotek nájemníkùm, kteøí o to nyní poádali. Jedná se
o byty v Praské ul. èp. 1527 a v Jugoslávské ulici èp. 87.
8-0-0
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì se spoleèností Prùmstav Náchod, s.r.o., na pronájem nebytových prostorù ve vstupním objektu koupalitì Náchod. Dodatek se uzavírá na
dobu urèitou s platností od 10. 11. 2006
do 31. 5. 2007. Cena za pronájem nebytových prostorù byla stanovena dohodou.
8-0-0
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l RM nesouhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce se Státní rostlinolékaøskou správou a uloila odboru správy majetku
a financování uzavøít nájemní smlouvu
na pronájem jednoho parkovacího místa
o výmìøe 10 m v areálu budovy èp. 1303
v Palachovì ulici za obvyklou cenu, tj. 10
000 Kè/rok. Smlouva bude uzavøena na
dobu neurèitou s úèinností od 1. 1. 2007.
8-0-0
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy s MUDr. Hanou Kalibánovou
z Náchoda na pronájem místnosti è. 3.27
v objektu polikliniky Náchod o výmìøe
19,7 m . Smlouva se uzavírá na dobu
urèitou s platností od 1. 1. do 31. 12.
2007.
8-0-0
Pøefinancování úvìru ÈMHB
8-0-0
l RM na základì rozhodnutí zastupitelstva mìsta schválila uzavøení smlouvy
s Komerèní bankou, a. s., na pøefinancování úvìru od Èeskomoravské hypoteèní
banky a povìøila starostu Ing. Oldøicha
Ètvrteèku podpisem pøísluné smlouvy.
Rozbor hospodaøení
za III. ètvrtletí 2006
8-0-0
l RM vzala na vìdomí rozbor hospodaøení mìsta Náchoda za III. ètvrtletí roku
2006 bez pøipomínek.
Sportovní høitì na sídliti SUN 8-0-0
l RM souhlasila s pøedloením projektového zámìru do grantové výzvy nadace
ÈEZ do programu Oranové høitì a povìøila starostu mìsta Náchoda Ing. Oldøicha Ètvrteèku podpisem pøísluných dokumentù.
Odbor správy majetku a financování navrhl lokalitu u sídlitì SUN v Náchodì.
V souèasné dobì je v prostorách sídlitì
plocha, která nevyhovuje sportovním
a jiným volnoèasovým aktivitám. Sportovní høitì mùe vyuívat pro sportovní aktivity Z T. G. Masaryka. Pøedpokládá se
velký zájem veøejnosti ze sídlitì SUN
a pøilehlých obytných domù. Sportovní høitì bude provozovat nevládní nezisková
organizace Klub SUN Náchod, obèanské
sdruení Hopsáèek, na základì smlouvy
o provozování. Ta zabezpeèí základní údrbu høitì a provozní øád. Maximální dotace z programu je 2 mil. Kè. Uzávìrka pro
pøedkládání projektových zámìrù byla
31. 1. 2007.
Komise pro výbìr veøejných zakázek
a komise pro výbìrová øízení
do 2 mil. Kè
7-0-1
l RM revokovala èást usnesení ze dne
12. 12. 2006 týkající se Komise pro výbìr veøejných zakázek a komise pro výbìrová øízení do 2 mil. Kè. Komise byly
zrueny a nahrazeny pouze jednou komisí pro výbìrová øízení.
Doplnìní komisí rady
l RM schválila doplnìní jednotlivých
komisí rady.
8-0-0
l RM uloila tajemníkovi oslovit jednotlivé politické strany s návrhem èlenù do

nové komise pro cestovní ruch.
6-0-2
Skluzavka na Jiráskovì koupaliti
v Náchodì
8-0-0
l RM souhlasila s výbìrem zhotovitele
a uzavøela smlouvu o dílo na zakázku
Dodávka ètyødráhové skluzavky pro Jiráskovo koupalitì v Náchodì se spoleèností Prùmstav Náchod, s. r. o.
TELEGRAFICKY:
l RM souhlasila s umístìním reklamy firmy Togaz na lávku u Itálie.
8-0-0

Jednání zastupitelstva mìsta
se uskuteèní 26. února 2007.
Sloení komisí rady mìsta
Komise pro obøady a slavnosti
pøedseda: Zdena Petrová
èlenové: Ludmila Èermáková, Eva Dolealová, Ing. Ladislava Bìlobrádková, Marie Rohulánová, Andrea Mrtinová, Josef
Jenita, Jiøina Adlerová, Hana Machová,
Helena Kaválková, Eva Prokeová, Marie Sobolová, Vlasta Tylová, Alena Vondráèková, Marie Seidlová, Vìra tìpánová, Ing. Vìra Pitaová, tajemník: Hana
Èápová
Komise bytového hospodáøství
pøedseda: Ing. Pavla Maríková
èlenové: Marta otolová, Helena Brahová, Frantiek Bajer, Jiøí Linhart, MUDr.
Radmila Sedláèková, Hana Kopecká, Jana
Celbová, Marek Dvorský, Stanislava Dusílková, Bc. Olga Landová, Pavel Varga,
tajemník: Jaroslav Bidlo
Komise výstavby
pøedseda: Ing. Rostislav Zeiska
èlenové: Ing. Iva Cvetanova, Ing. Tomá
ubert, Jaroslav Zelený, Ing. Jiøí Talafant,
Mgr. Jan Jeek, Ing. Josef koda, Zdenìk
Kozák, David Lisý, tajemník: Irena Vlachová
Komise letopisecká a místopisná
pøedseda: Mgr. Lydia Batecká
èlenové: Mgr. Vìra Vlèková, RNDr. Ivana árová, Martin Luke, Petr Bøenda,
Miroslav Øezníèek, Mgr. Ale Fetters, tajemník: Jan Linhart
Komise tìlovýchovná
pøedseda: Mgr. Miroslav Jindra
èlenové: Ing. Jaroslava Justová, Jiøí Rudolf, MUDr. Vlasta Hýblová, Ludmila Zelená, Hana Kopecká, Ing. Marie Èejchanová, Jan Birke, Rostislav Hlouek, Petr
tìpán, Milan Oláh, Svatopluk Goll, tajemník: Jan Linhart
Komise ivotního prostøedí
pøedseda: Ing. Iva Cvetanova
èlenové: Ing. Miroslav Dítì, Jaroslav Tyl,

MVDr. Pavel Bìlobrádek, Josef Hruovský, Mgr. Jan Jeek, Vladimír Michelèík,
Ing. Josef Haek, Petr Bøenda, Ludvík
Kirner, Oldøich Manych, Gustav Horký,
tajemník: Bc. Andrea Brandejsová
Komise pro zámìry mìsta
pøedseda: Ing. Tomá ubert
èlenové: RNDr. Ivana árová, Ing. Josef
imurda, MVDr. Josef Øehák, Ing. Lubor
Zoufal, Petr Rapant, Ing. Jiøí Talafant, Ing.
Marie Èejchanová, Marek Dvorský, Miloslav Mrtina, Dagmar amonilová, Jiøí
Elich, tajemník: Ilona Prouzová
Komise sociální
pøedseda: Kvìtoslav Kábrt
èlenové: Judita Koubková, Olga Frühaufová, Ing. Eva Schwarzová, Ing. Jaroslav
Rohulán, Jana Celbová, MUDr. Petr Lochman, Alexandra Jaromìøská, Marie Hejdová, Alena Dítìtová, Bc. Pavel Schuma,
tajemník: Jana Nýèová
Hodnoticí komise pro výbìrová øízení
1. èlen  Ing. Jan Chaloupka, náhradník
 Jindøich Øezníèek, autoriz. technik
2. èlen  Ing. Oldøich Ètvrteèka, autoriz.
ing., náhradník  Ing. Pavel Korda, autoriz. ing.
3. èlen  Václav Rohlíèek, autoriz. stavitel, náhradník  Jiøí Fabián, autoriz. stavitel
4. èlen  Mgr. Karel Petránek, náhradník  Ing. Iva Cvetanova
5. èlen  Iva Kozáková, náhradník  Jaroslav Zelený ml.
Komise dopravní
pøedseda: Jiøí Marík
èlenové: Jaroslav Tyl, Pavel Hanu, Milan Samek, Ing. Lubor Zoufal, Mgr. Petr
karda, Alice Horová, Ing. Jan Chaloupka, Václav Janásek, Ing. Jiøí Koènar, Petr
Benda, Miroslav Horák, Ing. Jaroslav Rohulán, Gabriela Horníková, tajemník: Ing.
Libor Baudy
Komise prevence kriminality
pøedseda: Miroslav Brát
èlenové: Helena Bauerová, Kvìtoslav
Kábrt, Miloslav Èermák, Ale otola, Jan
Èada, Ing. Jaroslav Rohulán, JUDr. Milan
tìpánek, Václav Latovka, Pavel Varga,
Eva Prachaøová, Miroslav Horák, Mgr.
Naïa Králíèková, Mgr. Edita Stratílková,
Mgr. Kristýna Konárová, tajemník: Bc.
Olga Landová
Redakce Náchodského zpravodaje:
Bc. Martin Hurdálek, Mgr. Vìra Vlèková,
Libor Fiedler, Hana Kopecká, Ing. Jaroslav Rohulán, Michal Kudrnáè, Petr Bøenda, Lubo Galba, Daniel árka, Ing. Eva
Èejchanová, Mgr. Lydia Batecká, MVDr.
Pavel Bìlobrádek
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Základní kola Babí,
Náchod, Pavliovská 55

Kronika
Byli oddáni v prosinci 2006
16. 12.
Tomá Zámeèník
Hradec Králové
Jana Vacková
Náchod

4. únor  Svìtový den boje proti rakovinì

4. únor byl vyhláen celosvìtovým dnem
boje proti rakovinì. Lékaøi ve spojení
s øadou vìdeckých institucí a farmaceutických spoleèností zaznamenávají v této
dobì dalí významný úspìch v boji s rakovinou. Od konce roku 2006 máme
k dispozici dvì vakcíny k prevenci vzniku rakoviny dìloního èípku. Tato rakovina je druhá nejèastìjí rakovina postihující eny. V Èeské republice kadý rok
onemocní asi 1000 en a kolem 400 jich
roènì na tuto chorobu umírá. Celosvìtovì na tuto chorobu roènì zemøe asi 270
000 en. Protoe bylo prokázáno, e rakovinu dìloního èípku zpùsobuje urèitý
virus (papilomavirus zvl. typu 16 a 18),

podaøilo se vyrobit oèkovací látku právì
proti nìmu. Oèkuje se od vìku 9 let do
26 let tøemi dávkami (první injekce a za
2 a 6 mìsícù následuje pøeoèkování).
Vakcíny pod názvem Silgard a Gardasil vyrábí firma Merck. Cena jedné injekce je 3600 Kè a není hrazena ze zdravotního pojitìní. Pøedpokládaná ochrana je
10 let. Sníení vzniku rakoviny profylaktickou vakcinací je splnìný sen lékaøù.
Blií informace Vám poskytne Vá gynekolog, eventuelnì Liga proti rakovinì.

Tøíkrálová sbírka 2007
Podìkování
Pøi letoní Tøíkrálové sbírce za oblast,
jen v rámci této sbírky spadá pod Farní
charitu Náchod, díky ochotným dobrovolníkùm a dìtem, kteøí vyli jako tøi králové s koledou do ulic, a díky vem tìdrým dárcùm, se podaøilo vybrat celkovou
èástku 601 901,50 Kè.
Jedná se o oblast, do které náleí: Bezdìkov, Broumov, Èeská Èermná, Èeská
Skalice, Hoøièky, Hronov, Machov, Mezimìstí, Náchod, Nový Hrádek, Police nad
Metují, Suchý Dùl, Teplice nad Metují,
Velké Poøíèí, Vernéøovice a blízkém okolí.
V tìchto zmínìných obcích a mìstech
bylo utvoøeno 134 tøíkrálových skupinek
a na celkové pøípravì a realizaci Tøíkrálové sbírky se podílelo celkem pøiblinì
650 osob.
Farní charita Náchod dìkuje vem, kdo
se na tøíkrálové sbírce 2007 podíleli
65 % vybraných prostøedkù bude v letoním roce dle pøedpokladù a stanovených zámìrù pouito pro aktuální potøeby v oblasti konání sbírky s prioritou podpory sociálních projektù Farní charity
Náchod, 35 % bude vìnováno na podporu a pomoc  stìejní charitní díla, vèetnì národní a zahranièní humanitární pomoci.
Farní charita Náchod, Mlýnská 189,
547 01 Náchod,
charita.nachod@mybox.cz

MUDr. Vladimír Müller,
Liga proti rakovinì

zve budoucí prvòáèky
k zápisu do první tøídy
ve dnech 8. a 9. února 2007
vdy od 14 do 17 hodin
Nabízíme malý kolektiv, individuální
pøístup ke kadému ákovi, velký výbìr
kroukù zdarma.

Základní kola
Náchod Babí

poøádá v sobotu 10. února 2007
od 9 hodin

MASOPUSTNÍ PRÙVOD OBCÍ
Dne 28. února 2007
ve 13.00 hodin
se v pøednákovém sále
Mìstského divadla
Dr. J. Èíka uskuteèní
historicky první akce projektu

KULTURNÍ MOST
Pùjde o setkání zájmových skupin, institucí a kulturních èinovníkù
jeho cílem je seznámení s projektem, jeho monostmi a navázání
vzájemné spolupráce.
Vítán bude kadý, kdo chce jakkoli podpoøit kulturní dìní v Kladském pomezí a také jednotlivci i organizace, které hledají podporu pro
své kulturní projekty!
Èlenové o. s.
Náchodská Prima sezóna

KARNEVAL v Hopsáèku
Sobota 17. 2. od 14.30 hodin
Sídlitì u nemocnice v Náchodì,
ulice Zelená 157  výmìník tepla
Program: soutìe pro dìti s odmìnou,
dìtská diskotéka, klauni, promenáda
v maskách. Program je pøizpùsoben
pøedkolním dìtem.
Dále pro Vás budou pøipraveny soutìe pro dospìlé a koutek pro eny  kosmetická poradkynì firmy Oriflame.
Vstupné: dìti v kostýmu 25 Kè, dìti
bez kostýmu 30 Kè, doprovod 15 Kè.
Poèet míst z kapacitních dùvodù omezen. Aktivní èlenové monost zápisu
v Klubu nebo volejte èi zalete e-mail
na hopsacek@seznam.cz nejpozdìji do
14. 2. 2007. Dìkujeme za pochopení.
Pøijïte si zaskotaèit a zasoutìit.
Tìíme se na Vás.

únor 2007

5

kolní bilancování
kolní rok je zvlátní tím, e bilancuje úplnì jindy ne ten
kalendáøní. Ve kolách je 31. srpen nìco jako Silvestr a vechno zaèíná znovu vdy 1. záøí. Konec ledna pak znamená pololetní hodnocení.
Jak vypadá bilancování v Základní kole Náchod-Plhov?
V listopadu se konal ji tradièní projektový den. Byla to opìt
pøehlídka krásných nápadù. První tøídy se pohybovaly v øíi
pohádek. Druhé a ètvrté tøídy øeily na své úrovni kouzlo
podzimu, rozeznávaly stromy ovocné i ty v lese a v parcích,
sklízely a zpracovávaly plody. Na druhém stupni byl velmi efektní
a zdaøilý projekt sedmých tøíd nazvaný Audience u panovníka.
V podstatì byl zobrazován a proíván ivot na støedovìkých
lechtických dvorech. Jednotlivé ákovské týmy pøedstupovaly
pøed panovníka, pøedstavovaly a charakterizovaly své zemì,
erby, vytváøely legendy o vzniku erbù. Projekt byl zakonèen
prùvodem v dobových kostýmech. Vpøedu kráèeli ceremoniáøi
a ohlaovali pøihlíejícím, kdo právì pøichází. Nechybìly ani
bøiní taneènice sultánova dvora.
Na zaèátku prosince navtívily dvì skupiny starích ákù
dìti z prvního stupnì s oblíbenými Èertovinami. Andìlé chválili
a rozdávali malé dárky, èerti pøidìlovali iky a trestali pøeskoky èertovské metly, Mikulá to vánì sledoval a zadával dlouhodobé úkoly.
Vánoèní výstava ve vstupní hale Mìstské knihovny mìla
vysokou estetickou úroveò a velký úspìch.
Vítìzové soutìe ve skoku vysokém O vánoèního kapra si
ivého kapra opravdu odnesli, dokonce padl i rekord koly
v kategorii starích ákyò  150 cm Barbory Viesnerové z IX. C.
kolní druina uspoøádala vánoèní setkání s rodièi. Za kolièkou v bílém kvítku ilo bylo na sto skøítkù  Tøi víly provázely pohádkovou øíí, kde vechny dìti pøedvádìly, èemu se

Jaké byly Vánoce
v druinì Z TGM

Vánoce jsou vdìèné téma pro výrobu
tradièních i netradièních ozdob a doplòkù. V krouku Správná dìvèata si toho
jsou vìdomi a proto zahájili vánoèní pøí-

v jednotlivých druinových aktivitách nauèily. Dovedné ruce
zhotovily kostýmy a rekvizity, tanèilo se, cvièilo, hrály flétny,
zpívalo se. Pohádka O tøech snìhulácích vyprávìla o cenì kamarádství.
Konala se také øada soutìí, zvlátì v tìch sportovních jsme
byli velmi úspìní. Ve vech kategoriích zvítìzili áci Z Plhov
v bìhu do zámeckých schodù a pohár starosty mìsta je opìt
v naí péèi.
V sérii podzimních vytrvalostních a pøespolních bìhù vynikl
Ladislav Poepný (pøeborník kraje) a drustvo starích ákù,
kteøí po suverénním vítìzství v okresním i krajském kole reprezentovali Královéhradecký kraj v republikovém finále (3.
a 4. 11. 2006 Jeseník). Zde obsadili v konkurenci 13 krajù
vynikající 4. místo, v hodnocení jednotlivcù byl Tomá Martínek 5., Dominik Paøízek 13., zbylí èlenové drustva se umístili
v první polovinì výsledkové listiny 70 startujících.
Vìdomostní soutìe se konají a ve druhém pololetí. Jedné
jsme se vak ji zúèastnili. Matematici z Plhova podruhé úspìní ve høe Matematico by mohl znít titulek v novinách. Dìti ze
Z Plhov se ji podruhé zúèastnily v Praze soutìe ve høe
Matematico, která vyuívá a rozvíjí kombinaèní schopnosti ákù,
provìøuje jejich strategické mylení a umoòuje soutìit bez
ohledu na vìkové kategorie. Paní uèitelka árka Havlíèková
odjela 20. 11. 2006 se ètyømi áky na Arcibiskupské gymnázium, aby se opìt utkali s 26 áky ze 13 vyích gymnázií. Opìt
jsme byli jediní ze základní koly. Celkovì jsme se letos zlepili
a obsadili 4. místo (loni 6.) V hodnocení jednotlivcù:
Pavlína kodová ze VI.C 4. místo 59 bodù (ze 64 moných)
Kateøina Jotová VI.C
6. místo 57 bodù (loni 12. místo)
Pavel Závoïanèík VIII.C 8. místo 54 body
Aneta Sedloòová VI.C 13. místo 49 bodù
Vem ákùm a jejich uèitelùm pøeji, aby druhé pololetí bylo
neménì úspìné a aby se jim ve kole líbilo.
L. Simonová, øeditelka Z Náchod-Plhov

pravy ji v polovinì listopadu. Zvoneèky
z malých kvìtináèkù, øetìzy z burákù,
oblíbené svíèky ze vèelích plástù, které
se tentokrát zdobily støíbrnými glitry,
adventní vìneèky na dveøe pro maminky, perníèky zdobené cukrovou polevou.
To ve si dìvèata z krouku odnáela domù.
Vrcholem, který v kadé rodinì sklidil
nevídaný obdiv, byl vak nádherný betlém z korkových zátek. Závìrem pøedvánoèního snaení byla besídka, na které
si dívky vymìnily dáreèky a zahrály hry.
Nejenom v krouku, ale i v samotné
kolní druinì se za poslechu a zpìvu
koled vyrábìly ozdoby a rùzná pøáníèka.
Kdy nastal ten správný èas, Jeíek za
to vechny dìti odmìnil dáreèky a atmosféra Vánoc u byla dokonalá.
Nyní je po vem, ale v druinì i krouku u se zaèíná pøemýlet o svátku sv.
Valentýna a Velikonocích. A kdy není
dùvod k oslavám? Keramická hlína, která je ve kole novinkou, se tìí na svá
první zpracování.
S. Gajdoová DiS

Nemlèet II
byla dalí série cyklu pøednáek financovaných za podpory Královéhradeckého
kraje SMR 200613/04, která probìhla na
Z T. G. Masaryka od øíjna do prosince

2006. Na ètyøech setkáních se pøednáející zamìøili na oehavá témata, která
v dnení dobì obèas trápí kolní kolektivy. První pøednáka byla zamìøena na
trestní odpovìdnost dìtí a mladistvých,
úèastníci byli seznámeni i s akcemi zaøazenými do preventivního programu naí
koly. V dalí pøednáce Mgr. Kristýna Konárová, okresní metodik prevence, rozvinula téma ikany v kolektivu ákù, seznámila nás s pìti stupni vývoje ikany
a s nejèastìjími typy osobnosti agresora.
Také jsme si pøipomnìli metodický pokyn
postupu uèitele pøi øeení ikany. V dalím
tématu jsme se zabývali výchovnými problémy dìtí ve kolách. Pøednáku vedla
Mgr. Michaela Jeková, psycholoka Kompasu Náchod, a zabývali jsme se i zcela
konkrétními situacemi ve tøídních kolektivech. Pøednáky jsme zakonèili aktuálním tématem  Problematika návykových
látek. Mgr. Nadìda Dvoøáková nás uvedla do obsahu primární prevence a seznámila nás s nìkolika technikami, které vedou ke zvyování sebevìdomí dìtí a k vytváøení jejich pozitivního hodnotového
ebøíèku. Kadá z pøednáek nám pøinesla øadu nových poznatkù a jiných pohledù
na problematiku kol a jejich ákù. Vem
pøednáejícím dìkujeme za èas, který nám
vìnovali.
kolektiv úèastníkù
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Kladské pomezí na veletrhu v Brnì
Témìø dvoumetrová Eiffelova vì sestavená ze stavebnice Merkur se stala
dominantou expozice Kladského pomezí
v Brnì na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour, který probìhl ve
dnech 11.14. ledna. Mìsto Police nad
Metují, kde se stavebnice ji od roku 1920
vyrábìjí, pøevzalo v tomto roce zátitu nad
doprovodným programem. Dùkazem byla
také pøítomnost osmi úèastníkù tradièních
Garden Party, kteøí se kadoroènì vydávají v pøevlecích pìky na Hvìzdu v Broumovských stìnách. Na veletrhu pøedstavovali dobu vzniku této svìtovì proslulé
hraèky. Nejmladímu z nich bylo pìt let.
Pro návtìvníky byla pøipravena soutìní anketa o hodnotné ceny. Z témìø
500 úèastníkù soutìe byli vybráni dva,
kteøí získali stavebnici Merkur. Dalích
30 bylo odmìnìno drobnými dárky  kalendáøem Kladské pomezí, prezentaèním
DVD, hrneèkem, pexesem atd.
Mìsto Náchod mìlo v expozici svùj samostatný pult, kde byly nabízeny propagaèní materiály vydané mìstem. Velký
zájem byl o mapy a brouru Týden v evropském mìstì. Branka pøedstavila na
veletrhu skládaèku Kladské pomezí, zbru-

Lyaøská mapa

V Kladském pomezí jsme na zimu náleitì pøipraveni. V prosinci roku 2006 byl
vydán nový propagaèní materiál s názvem
Lyaøské výlety v Kladském pomezí. Naleznete v nìm 15 tipù na výlety na lyích
s délkou trasy od 18 do 35 km s popisem
trasy, pøevýením a orientaèní mapou se
zakreslenými trasami, moností obèerstvení a zastávkami skibusu. Pro milovníky
sjezdového lyování je k dispozici pøehled
lyaøských areálù vèetnì kontaktù, provozní doby a nabídky slueb. Propagaèní
materiál je k dostání zdarma v informaèních centrech Kladského pomezí. Provozovatelé restaurací, ubytovatelé a jiné subjekty cestovního ruchu mohou materiál
získat v kanceláøi Branky na Masarykovì
námìstí èp. 1.
Markéta Venclová , Branka, o. p. s.
Masarykovo nám. 1, Náchod
www.kladskepomezi.cz

su nový Katalog ubytování 2007 doplnìný o vybrané významné akce regionu
a orientaèní mapu s tipy na lyaøské výlety.
O pohodovou atmosféru se postaral ji
tradiènì Pivovar Náchod. Velký úspìch
zaznamenala ochutnávka nejnovìjího
piva anglického typu vyrábìného v Náchodì od prosince minulého roku  Pale
Ale.
Letos poprvé se v expozici Kladského
pomezí prezentovaly také Láznì Velichovky, které v pátek a v sobotu pøedvádìly
ukázky masáí.
Stánek bìhem ètyø dní navtívilo nepøeberné mnoství návtìvníkù z rùzných
koutù republiky. Mezi nimi byli i pøedstavitelé mìst a obcí prezentujících se pod
hlavièkou Kladského pomezí. Vzácnou
návtìvou expozice byla nepochybnì sportovkynì svìtové tøídy minulosti, otìpaøka Dana Zátopková.
Markéta Venclová,
Svaz cestovního ruchu Branka, o. p. s.,
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod,
www.kladskepomezi.cz

Únorová výroèí

Na Hromnice pùl krajíce, pùl píce,
a také o hodinu více (podle astronomù
dokonce o hodinu a ètvrt). Ten den, tj.
2. 2., se v roce 1717 narodil generál
Laudon, co jede skrz vesnici, má bílou èepici.
Pùlkulaté ivotní jubileum má tý
den dlouholetá pracovnice Náchodského kulturního støediska a èlenka komise pro obøady pøi MÚ paní Dana
Kárníková, altistka v pìveckém sboru
Hron i v triu. Upøímnì jí blahopøejeme. K 80. narozeninám blahopøejeme
významnému výtvarníkovi Jiøímu Kodymovi. Ten se narodil 12. 2. 1927
v jihoèeském Klikovì, ale celý dospìlý
ivot ije a pracuje u nás v Náchodì.
Pro mìsto vytvoøil i øadu svých dìl,
jak velká sgrafita, tak desítky diplomù
a jiných grafických prací. Pøejeme mu,
aby mìl jetì dlouho pevnou ruku na
svou výtvarnou práci. Dalí významný
náchodský výtvarník, profesor Jiøí
Votýpka, zemøel pøed 35 lety, 18. 2.
1972. Jeho dílem je mj. emblém Komorní hudby Náchod, který vídáme pravidelnì pøi abonentních koncertech
v Beránku. Pøed 70 lety, 11. 2. 1937,
zemøel náchodský uèitel, významný hudebník a sbormistr Frantiek Gregora. Dne 5. 2. 1892 se v Náchodì narodila textilní výtvarnice Emilie Palièková. Reisér svìtového jména Milo
Forman se narodil 18. 2. 1932. Po uvìznìní rodièù Nìmci bydlel do konce války v Náchodì u svých pøíbuzných vábových a chodil zde i do gymnázia.
Dne 7. 2. 1862 zemøel tvùrce melodie èeské hymny Frantiek kroup,
o sto let pozdìji 10. 2. 1962 Max vabinský. Vytvoøil mnoství obrazù a grafik, portrétù významných osobností, ale
i návrhù na potovní známky a bankovky. U tøicet let není mezi námi
spisovatel Bohumil Hrabal. Zemøel
3. 2. 1997, ale jeho dílo je stále ivé.
První Habsburk na èeském trùnì
Ferdinand I. byl korunován na èeského krále 24. 2. 1527. Jeho potomek
Franz Josef I. se na èeského krále nikdy korunovat nedal, 4. 2. 1867 nechal vyhlásit rakousko-uherské vyrovnání. Sokolùm mùeme pøipomenout,
e 16. 2. 1862 byla ustavující schùze
Sokola.
Pøed sto lety, zaèátkem roku 1907
se ustavila a. s. Rakouské textilní závody se sídlem ve Vídni a koupila továrny
firmy Izák Mautner a syn. V únoru
1932 pøely Mautnerovy závody plnì
do èeských rukou. Po znárodnìní nesly název Tepna. Loni upadl podnik do
konkurzu a pøestal vyrábìt.
(AF)
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Z historie sportu v Náchodì

Èást 2  Bruslení a hokej

Dalím sportem, který je vedle lyování neodmyslitelnì spojen se zimními mìsíci, je bruslení. Kupodivu právì tento
sport je jedním z nejstarích, které byly
v Náchodì provozovány organizovanì.
Bylo to v dobì tzv. sportovního romantismu, kdy byl sport povaován za souèást
spoleèenského ivota a úzce propojen
s poøádáním spoleèenských zábav. Jako
první spolek tohoto druhu byl v Náchodì
ustaven 29. prosince 1886 Bruslaøský
a veslaøský klub. V úvodu prvních spolkových stanov, pod nimi jsou za zaøizující (tedy pøípravný) výbor podepsáni pánové Ladislav Bartoò, Josef Holzbach, Petr
Kolínský a Adolf L. Seidl, je uvedeno:
Úèelem spolku jest: a) podporovati ivot spoleèenský, b) pouíti kluzitì
i vodstva k zábavì i otuení. Úèele svého spolek dosáhne vydrováním kluzitì v zimì, lodìk k jízdì a po pøípadì
i koupadla v létì. Výlohy tím povstalé kryjí
se z pokladny spolkové, do ní odvádí
èlenové pro kadou saisonu, zimní neb
letní, výborem urèený pøíspìvek, který
dva zlaté pøesahovati nesmí. Kadý bez
ohledu na stáøí a pohlaví mùe býti èlenem spolku, pøistupující ohlásí se u pøedsedy. Pod druhými stanovami z roku
1890 je podepsán Josef Èíek. Spolek
pamatoval i na to, e nemusí být vdy
pro provozování sportù v pøírodì vhodné
podmínky a vyhradil si právo nefungovat
kadou sezónu s tím, e za toto období
nebudou vybírány pøíspìvky, pøípadnì ji
vybrané budou vráceny. Spoleèenský ivot klubu je doloen èetnými pozvánkami na taneèní vìneèky, konaly se také

karnevaly na ledì. Prvním sportovitìm
spolku byl rybník Figury, který dnes ji
v Náchodì nenajdeme. Dlouhý a pomìrnì úzký se táhl podél bìloveského stezníku (dnení Bìloveská ulice) naproti
nádraí a je pravdou, e svým tvarem
zmínìným sportùm vyhovoval. Spolkové
koupadlo se nacházelo na ostrovì za
tzv. Velkým mlýnem. Po èase pøenesl
spolek své aktivity na tzv. Malý plhovský
rybník. Ten patøil náchodské vrchnosti
a bylo tøeba získat od prince Viléma
Schaumburg-Lippé povolení k jeho uívání. Snad právì tento vztah byl dùvodem
pro to, e jednací øeèí ve spolku byla podle stanov èetina i nìmèina a e klubové
legitimace byly rovnì dvojjazyèné, co
v této dobì ji ponìkud pøekvapuje. Bruslení bylo koncem 19. století povaováno
za jediný zdravý a sluný sport pro dámy,
navíc se spolek odvolával na fakt, e
i z ohledù zdravotních tolika lékaøskými autoritami je odporuèovaný sport bruslaøský, a není tedy divu, e spolek èítal
za letoní saisonu 197 èlenù, mimo ty
bylo prodáno 31 lístkù pro áky mìanských kol a 22 lístkù dìtských, jak konstatuje zpráva z valné hromady z 18. 3.
1888. Pøesto spolek nìkdy po roce 1900
zanikl. I nadále se na plhovském rybníku bruslilo, tentokrát vak ji neorganizovanì a v reii místního porybného pana
Kobra. První umìlé kluzitì, ovem také
odkázané na pøírodní mráz, vzniklo koncem dvacátých let 20. století na høiti Dìlnické tìlocvièné jednoty v místech, kde
dnes stojí vedle Husova sboru budova pojiovny. Krátce na to podobné i na cvièi-

* * *

ti za Sokolovnou. Samozøejmì se bruslilo i na Metuji, kdy zamrzla, od splavu
u mìstské plovárny a k pivovaru, nebylo to vak pøíli bezpeèné. To ji mluvíme
o bruslení rekreaèním. Pokud jde o sport,
v krasobruslení, ve kterém dnes Náchoïané dosahují výborných výsledkù, udivovala podle svìdectví souèasníkù ve 20.
letech obratnì vykrouenými piruetami
na ledì pouze sleèna Holzbachová. Bohatou historii v Náchodì má ná dnení druhý národní sport  hokej. Zaèátkem 20.
století se nìkolik nadencù, bez zkueností i bez znalosti pøesných pravidel, rozhodlo hrát lední hokej v rámci tehdejího Sportovního klubu Náchod. Vytvoøili
zde samostatnou sekci, která nejdøíve
opatøovala prostøedky na nákup mantinelù, na zhotovení branek a na výstroj
brankáøe, která byla nejdraí. Ve ostatní
si musel kadý hráè zakoupit ze svých
prostøedkù. Hrálo se opìt na Malém plhovském rybníku, jiné sportovitì nebylo. Zde také bylo pøipraveno jakési ukázkové utkání dvou klubových celkù  týmu
A (Koláøský, Vranovský, Resl, Jirásek,
Simlér, Jiøíèek) a týmu B (Bìhounek,
Èefelín, Rybka, Pavel, Joseffi, Rube)
 na nedìli 19. ledna 1930. Výsledek utkání 7 : 2 pro tým A. V reportái týdeníku
Severovýchodní èeský sport, který vycházel v Náchodì, èteme: Utkání pøedcházela malá reklama, a tak jen málo divákùm byla poskytnuta podívaná na kanadský hockey, národní tu hru v Kanadì
a u nás v Náchodì dosud nezavedené,
aè má v sobì mnoho moností. Hokej
byl v Náchodì dlouho vázán na pøírodní
podmínky, a tak k øadì plánovaných utkání
nedolo pro nedostatek ledu. Odbor ledního hokeje byl dokonce na podzim 1930
slouèen v rámci Sportovního klubu
s odborem lehké atletiky. Úèastí na mistrovství východoèeské upy i ve vlastních
klubových zápasech získávali hráèi cenné zkuenosti a 8. 3. 1931 poprvé zvítìzili pøed èetným obecenstvem nad cizím
soupeøem (BK Hradec Králové) 2 : 1.
V Náchodì dále s úspìchem hrál hokej pod
patronací SK Náchod Studentský team Reálného gymnázia a ve váleèných letech
také WK Habe. Ani v pováleèném období
nedosáhl hokej v Náchodì zvlátních výsledkù pøedevím proto, e byl stále odkázán na klimatické podmínky. Situace se
zmìnila a na pøelomu 70. a 80. let po
vybudování zimního stadionu, který dnes
poskytuje potøebné zázemí jak pro hokejisty, tak také pro krasobruslaøe.
Mgr. Lydia Batecká
Zimní stadion v roce 1986
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VO stavební

Vyí odborná kola stavební arch. Jana
Letzela v Náchodì odstartovala do své
druhé desítky. V roce 1996, kdy byl otevøen první roèník studia, patøila v Èeské
republice mezi pouhé tøi vyí odborné
koly stavební zamìøené na obnovu památek. V lednu letoního roku probìhlo
ji esté vyøazení studentù, kteøí zdárnì ukonèili studium ve dvou oborech
 obnovì památek a realizaci staveb.

K absolutoriu se dostavili 43 studenti, aby
nejprve obhájili své závìreèné práce,
v odborné zkouce prokázali své technické znalosti a navíc i schopnost uívat
odbornou angliètinu nebo nìmèinu.
Pøedevím studenti z oboru obnovy
památek se ve svých projektech zamìøili
na historicko stavební prùzkum památek
svého regionu, a je potìitelné, e se mezi
pracemi vdy objeví i ty, které se zabývají stavem památek naeho okresu, pøípadnì
i mìsta Náchoda. V letoním roce to byly
dvì studentky, které takto zmapovaly stav
fary a kostela evangelického sboru v nedalekých Bohuslavicích nad Metují, Vlastimil Pibil se vìnoval rekonstrukci kaple
Zvìstování P. Marie v Náchodì na Plhovì. Vichni studenti prokázali bìhem absolutoria dostateèné schopnosti, které je
opravòují pøipojit si ke svému jménu diplomovaný specialista. Bude jen dobøe, kdy se s nìkterými setkáme na stavebních úøadech èi ve firmách, kde se
budou podílet na obnovì starých, ale
i tvorbì nových staveb nejen v naem regionu.
Mgr. Vìra Vlèková

Masopustní týden

v mateøských centrech a Bohemian Carnevale

Mateøské centrum Hopsáèek si touto
cestou dovoluje upozornit na 15. výroèí
zaloení prvního mateøského centra
v Èeské republice. Sí mateøských center
pojala tyto oslavy jako celoroèní kampaò,
pøi které kadý mìsíc v roce nìjakou akcí
vánì i s humorem upozorní na pøínos
mateøských center pro spoleènost, otevøe
problémy, se kterými se musejí rodiny
s dìtmi potýkat apod. Jednou z prvních
akcí jsou právì oslavy Masopustu.
Masopust patøil po revoluci k tradièním
zvykùm, které totalitní reim vytlaèil na
vìtinì místech zcela, jen na nìkolika
místech se tradice skromnì udruje,
z tohoto dùvodu se Sí MC v ÈR rozhodla
v rámci svých oslav pøipojit k 1. roèníku
festivalu Bohemian Carnevale. Organizátoøi festivalu si kladou za úkol obnovit
Rudolfinské slavnosti z dob Rudolfa II. Ji
v té dobì se rùzné cechy pøedstavovaly
prostøednictvím kreativních alegorických
vozù a tradice se na mnoha místech svìta dochovala. Dnení alegorické vozy mívají podobu neskuteèných fantazijních
kreatur. Rodièe s malými dìtmi vládnou
bravurnì jediným vozem, a to je dìtský
koèárek. Dìtský koèárek má v sobì hlubokou symboliku a bude-li navíc zajímavì
pojednán, mùe se dokonce stát velikou
atrakcí i prostøedkem k oslovení veøejnosti. A tak rodièe z mateøských center potlaèí v prùvodu alegorické koèárky. Témat ke ztvárnìní nám souèasnost nabízí
nepøeberné mnoství: nedostatek dìtí,
nedostatek rodin, kde je máma i táta, pat-

ná mobilita ve mìstech, nedostatek vhodných dìtských høi. Není vak nutné
pojímat koèárek k tomu, abychom upozoròovali jen na patné podmínky ivota rodin s malými dìtmi. Koèárek mùe
symbolizovat také radostné chvíle s dìtmi, nekonèící lásku, kterou si mùeme
opìtovat i sny o astném ivotì. Alegorické koèárky jistì zachytí vekerou pestrost ivota.
V sobotu 17. 2. poskytne Clam-Gallasùv palác v Praze zázemí úèastníkùm
s dìtmi z mateøských center. Budou mít
monost se pøevléci, obèerstvit, také budou mít poslední pøíleitost vytvoøit si
vlastní masku nebo si prohlédnout festivalovou výstavu a dílny ve slavnostních
prostorách paláce (otevøeno od 10 do 17
hodin  kromì doby trvání prùvodu od
14 do cca 16 hod.).
Mateøská centra se bìhem masopustního týdne symbolicky propojí. Ta centra, která se nemohou úèastnit prùvodu
v Praze, se pøipojí k oslavám bìhem masopustního týdne 15.21. 2. Na rùzných
místech republiky pøipravují masopustní
prùvody nebo karnevaly èi bály. V nìkterých centrech plánují tvùrèí dílnu, kde si
budou malí i velcí vyrábìt masky, nebo
pøátelské setkání. Tak tomu bude
i v mateøském centru Hopsáèek, kde Vás
zvou na ji tradièní Karneval 17. 2. 07
od 14.30 hod. Bujaré masopustní veselí
pak vystøídá Popeleèní støeda a po ní bude
následovat období pùstu.
Simona Hlavatá

Ohlédnutí
za uplynulým rokem
na Babí
kola na Babí je pøes 110 let stmelujícím èlánkem obce Babí. V posledních letech se nìkteré kolní akce staly ji tradicí a mají pøíjemnou odezvu u obèanù této
èásti Náchoda.
Pár zábìry si pøipomeòme nìkteré
z tìchto akcí. V lednu ji tradièní masopust, v únoru ples, v bøeznu velký dìtský
karneval, v kvìtnu cyklistické závody,
v èervnu a øíjnu se opakovanì koná s SDH
Babí, SDH Náchod a HZS V. Poøíèí námìtové cvièení evakuace koly s následnou
ukázkou poární techniky. Podzimní drakiáda a pøedvánoèní besídka dìtí Z pro
rodièe a obèany Babí si rovnì naly své
místo u Babákù.
Chceme tímto zpùsobem podìkovat uèitelskému sboru koly, ale i rodièùm malých kolákù, kteøí nezitnì pomáhají
pøi organizaci vech akcí, za tuto èinnost.
Doufáme v zachování ducha této koly a vìøíme v pokraèování nastoupené
cesty.
Za obèany Babí P. imek a L. Zoufal

Podání ádostí
o nadaèní pøíspìvek
 grant
I. kolo v oblasti kultury
a sportu pro 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 je 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

únor 2007
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Mládí
v loutkovém divadle

DÌTEM PRO RADOST
Je nás est od 10 do 14 let a baví nás
loutkové divadlo. Proto se scházíme v loutkovém divadélku Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì a uèíme se, jak
se to dìlá. A vìøte, není to vùbec tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.
Zjistili jsme napøíklad, e neumíme správnì a nahlas mluvit, chodit s loutkou
(i bez ní) a mnoho jiných vìcí. Take jazykolamy se staly naím koníèkem na
kadé schùzce.
Pohádka o stromeèku, ve které propojujeme hru s loutkou s tzv. iváèky
je naí první prací. Pøedpremiéru jsme
mìli 16. prosince v rámci tradièního pøedvánoèního studia souboru. Dospìláci, nai

Vzdìlávání po 100 letech
Tento rok oslaví Junák rovných sto let
od celosvìtového zaloení. Skauting je ivoucí mylenkou. Nenechává lidi tam, kde
jsou, ale vede je dál a vý, protoe je promyleným systémem výchovy a sebevýchovy. Díky nìmu vyrùstají z dìtí lidé, kteøí
se stávají pilíøi obèanské spoleènosti, jsou
ochotní a schopní utváøet svìt kolem sebe
k lepímu. K výchovì takových lidí musí
smìøovat nae výchovné prostøedky.
A právì proto se skauti a skautky náchodského okresu, kteøí se podílejí na výchovì dìtí, seli o víkendu 12.13. ledna
na semináøi v Jaromìøi. Na této vzdìlávací akci se èlenové hnutí seznámili s inovovaným skautským programem. Dozvìdìli se, jak nejlépe pracovat s novými
metodickými materiály, jak pøipravit zajímavý program pro dìti a jak je zaujmout.

Semináø byl jednou z mnoha akcí Junáka v tomto roce v rámci oslav  pro zkvalitnìní jeho základny a propagace na veøejnosti.
Napsal: Hiawatha
Foto: Dotóro

Roverský kmen Junák Náchod zve vechny
na tradièní ji 13. náchodský roverský country bál.

Bál se koná v sobotu 10. 2. 2007 od 20.00 hodin
v sále hostince u Novákù na Lipí.
Hraje kapela SOPEN Hajnice.
Odpoledne probìhne od 14.30 hodin Karneval pro dìti v maskách.
Více na www.rsnachod.wz.cz. Pøijïte, tìí se na Vás RS Náchod.
nìkolikamìsíèní snahu ocenili kladnì
a Kapárek, pøevleèený za Jeíka nám
pod divadelní vánoèní stromeèek nadìlil
vitaminové bomby v pytlíku. Pro veøejnost jsme poprvé hráli 23. a 30. prosince. Na nai pohádku pøilo pøekvapivì
hodnì dìtí i dospìlých. To se ví, mìli jsme
trému. Ale vechno dopadlo dobøe, pøedstavení se líbilo, a tak jsme nakonec vichni
zpívali koledy a mlsali cukroví.
Svým malým i velkým divákùm dìkujeme, e se na nás pøili podívat a na bøezen pro nì chystáme novou Pohádku
o èlovíèkovi. V ní navtívíme pravìk
a chybìt nebude ani mamut. Tak nám
drte palce, aby se pohádka povedla!
Rena Klicperová

Vánoèní koncert ZU J. Falty Náchod
Ve ètvrteèní podveèer 14. prosince 2006
se rozeznìly v Mìstském divadle Dr.
J. Èíka v Náchodì ANDÌLSKÉ ZVONY
a zahájily Vánoèní koncert ZU J. Falty
v Náchodì. Hned v úvodu koncertu, jeho scénáø a koncepci výpravy vytvoøila
Mgr. Jana Matouová, zaznìlo pìvecké sólo
køehké dívky N. Stryhalové.
Zaplnìný sál velkým aplausem ocenil
vystoupení F. A. Bandu, vedeného uè.
F. Fraòkem, se swingovým pojetím vánoèních písní, pak vichni s humorem pøihlíeli taneènímu vystoupení s pøíznaèným
názvem pro tuto dobu Nákupní horeèka. Tu vystøídaly Vloèky, které se snesly
na pódium a zklidnily atmosféru.
Nechybìli tradiènì ani sólisté. Diváci
mohli obdivovat um 5letých houslistù
T. Janka aj. Mokreje, romantické tóny
klavíristky K. ibøidové a excelentní výkon zaèínající klavíristky R. Gavlasové,
také muzikantsky pojatý menuet J. Prouzy na violoncello.
Tento podveèer se i zpívalo, a u mladí
pìvecký sbor Raráek, nebo sdruení
Canto pod vedením B. Èonkové, nechybìla ani folková skupina. K pohodové vánoèní atmosféøe pøispìlo i netradiènì po-

jaté taneèní vystoupení Andìlé, spojené se stínohrou.
Vrchol koncertu patøil Smyècovému
orchestru, který pod taktovkou uè. L. Janka, spolu s obìma pìveckými sdrueními, roztleskal plný sál, v jeho závìru si
vichni pøítomní zazpívali koledy a rozlouèili se s rokem 2006.
Dìkujeme firmì Pinguin manelù Králových za uití atù pro pìvecké sbory.
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* * * INFORMACE Z MÌSTSKÉHO PIVOVARU * * *
Pivovar Náchod v roce 2006

Pivovar Náchod a. s. dosáhl v roce 2006 výstavu 136 044 hl piva (oproti roku 2005 jde
o zvýení o 2 %), z èeho bylo 64 % v lahvích,
35 % v sudech a 1 % èiní plechovky. Z celkového výstavu èinil export 21 242 hl (15,6 %), opìt
v porovnání s rokem 2005 (14 342 hl) jde o zvýení o 48 %.
Pivo (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.
Rozhodující èást výroby  43 %  tvoøí svìtlý leák PRIMÁTOR Premium, 31 %  svìtlé výèepní pivo PRIMÁTOR Svìtlý
a zbytek pøipadá na speciály, na které se pivovar zamìøuje pøedevím od poloviny 90. let. Poslední novinkou  z listopadu 2006
se stalo opìt velmi specifické pivo  PRIMÁTOR English Pale
Ale  svrchnì kvaený polotmavý leák anglického typu.
Loni se také prodalo 6010 hl limonád (o 38 % více ne v roce
2005, kdy to bylo 4348 hl). Pod znaèkou Primátor Limo si
zákazníci oblíbili (jak v toèené, tak lahvové podobì) zejména
pøíchu cola a malina. Novinkou loòského roku byl od èervna
ovocný multivitamínový nápoj, který ji od svého uvedení na
trh dosahuje velmi dobrých prodejù. Výrobu nealka jako doplòkového programu pivovar zahájil v èervnu 2003.
Pivovar Náchod boduje na trhu pøedevím kvalitou práce
svých zamìstnancù ve výrobì a kvalitou a inovací svých slueb a produktù pøi zachování vech klasických výrobních postupù a tradièních receptur  to se pak odráí napøíklad
i v zisku významných ocenìní z prestiních soutìí (v letech
2004 a 2005 jich získal shodnì celkem 11).
V roce 2006 tato èísla pivovar pøekonal a získal 12 ocenìní,
k nejvýznamnìjím patøí pøedevím tyto úspìchy: Svìtlý leák
Premium v bøeznu obdrel certifikát kvality  Zlatý pohár PIVEX
 Pivo 2006, 13% Primátor Polotmavý byl v kvìtnu vyhláen
výrobkem roku 2006 v kategorii PIVO v soutìi Volba spotøebitelù 2006  Nejlepí novinka (soutì oceòuje nové a inovo-

Miliardový obrat

vyaduje nové zamìstnance
Expanze Saar Gummi Czech (SGC) na Náchodsku dále pokraèuje a spoleènost hledá dalí zamìstnance v dìlnických profesích i mezi strojírenskými experty vèetnì studentù. Saar
Gummi Czech vloni pøekroèila miliardový obrat a pøebírání výroby
z ostatních podnikù nadnárodní skupiny SaarGummi si vyádalo zásadní reorganizaci výroby v Èerveném Kostelci i dalí
rozíøení závodu ve Velkém Poøíèí. Pro oba závody nyní pøijímá jak pracovníky do výroby, tak odborníky pro vývoj a gumárenskou technologii. Je to pøíleitost napøíklad pro zájemce
z øad expertù v oblasti øídicích systémù pro technologická zaøízení. Kromì toho se Saar Gummi Czech rozhodla poskytnout
stipendium ve výi a 30 tisíc korun roènì pro limitovaný poèet studentù druhých a vyích roèníkù vysokých strojírenských
oborù. Stipendisté budou vybíráni v tomto pololetí, pøihláky
je moné podávat prùbìnì.
Roziøování vývojového zázemí a orientace na studenty dokazuje, e firma má v regionu budoucnost. Saar Gummi Czech
se bìhem esti let od zaloení stala jednou z nejefektivnìjích
spoleèností nadnárodní skupiny a to její perspektivy posiluje.
(pl)

vané produkty, je byly vyrobeny èi uvedeny na èeský trh od 1.
záøí 2004 do 31. prosince 2005), Primátor Diamant získal
v èervnu 1. místo ve své kategorii v soutìi Pivo Èeské republiky 2006, konané v Èeských Budìjovicích, Primátor Nealko zvítìzil ve své kategorii na Doèesné v atci a Primátor Premium
Dark se umístil v záøí na 1. místì ve své kategorii
v soutìi Èeské pivo roku 2006 a v øíjnu pak získal zlatou
medaili na pivním festivalu ve Stockholmu (obhájil zde svoje
loòské prvenství). Dalí ocenìní si v listopadu pivovar odvezl
z Norimberku ze soutìe The European Beer Star Award 2006,
kdy tmavý leák ve své kategorii zvítìzil a 16% Exkluziv skonèil na tøetím místì. Dále v listopadu byl Primátor 13% Polotmavý vyhláen pivem roku v kategorii polotmavých piv Sdruením pøátel piva.
Pivovar si také velmi váí úspìchù, které si odnesl ze soutìe Potravina a Potravináø roku 2006 Královéhradeckého kraje, kdy soutìil v kategorii Alkoholické nápoje se svými tøemi
výrobky a v této kategorii zvítìzil, celkovì v celé soutìi pak
obsadil mezi 39 producenty druhé místo a tøetí místo pak navíc
získal v hlavní produktové èásti soutìe o Potravinu roku 2006,
které se úèastnilo celkem 107 výrobkù, Primátor Svìtlý leák
Premium.
Organizované skupiny návtìvníkù také stále daleko více vyuívali monosti exkurzí, prohlídka s výkladem je zakonèena
oblíbenou ochutnávkou piva a posezením v originální atmosféøe
stylového vagonu z první republiky nebo v moderním návtìvnickém centru, které pojme 120 osob a které bylo loni doplnìno
o venkovní posezení s kapacitou 45 míst.
Samozøejmì pivovar pro letoní rok chystá i nìkteré dalí
novinky, o kterých Vás budeme urèitì ihned informovat. O tom,
co se v pivovaru za poslední rok zmìnilo, se budete moci opìt
pøesvìdèit pøi tradièním dnu otevøených dveøí, který se letos
koná jako vdy pod názvem Den s Primátorem a to v sobotu
19. kvìtna od 10.00 do 19.00 hod  srdeènì Vás zveme ji
nyní.
(FM)
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Upozornìní
V souladu s èl. II zákona è. 20/2004
Sb, kterým se mìní zákon è. 254/2001
Sb. , o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní pozdìjích
pøedpisù, a zákon è. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému
a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní
pozdìjích pøedpisù, platnost povolení
k vypoutìní odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (netýká se
vypoutìní do obecní kanalizace), která
nabyla právní moci do 31. 12. 2001, zaniká nejpozdìji dnem 1. 1. 2008.
Po tomto datu budou pøísluné úøady
takováto vypoutìní odpadních vod hodnotit jako vypoutìní nepovolená, za která je nutno ukládat pøísluné sankce.
Z toho dùvodu by obèané, kterých se
tento pøípad týká (vlastníci septikù pøípadnì ump s pøepadem), mìli ve svém
vlastním zájmu vèas podat pøíslunou
ádost na Mìstském úøadì Náchod, odboru ivotního prostøedí. V pøípadì, e úèinnost èisticího zaøízení vyhoví souèasným
legislativním poadavkùm (umpa není
èistící zaøízení), bude ádosti o nové povolení s nejvìtí pravdìpodobností vyhovìno. Dalí potøebné informace v pøípadì
zájmu podají pracovníci vodoprávního
oddìlení (tel. 491 405 464).
Obdobnì by mìli postupovat rovnì
odbìratelé podzemní vody (vlastníci studní pro individuální zásobování domácností pitnou vodou).
Ing. Libor Hejduk,
vedoucí odboru ivotního prostøedí

Výmìna
øidièských prùkazù

V letoním roce konèí platnost nìkterých øidièských prùkazù. Jedná se o øidièské prùkazy tzv. rùovou skládaèku, které
byly vydávány od 1. 7. 1964 a do konce
roku 1986, potom o prùkazy vydané
v letech 1987 a 1991 a 1992 a 1993.
K výmìnì je tøeba se dostavit osobnì se
starým øidièským a obèanským prùkazem
a jednou fotografií. Výmìna je zdarma,
od podání ádosti je zhotoven cca do 20
dnù. Pøevzít jej mùe adatel osobnì,
nebo jím zmocnìná osoba. Je moné poádat v pøípadì ztráty o vydání tzv. blesku, který bude vydán max. do pìti dnù
s poplatkem 500 Kè. Tento zpùsob urychleného vydání nelze uplatnit v pøípadì
ihned po prvním absolvování autokoly.
Kdo o výmìnu nepoádá vèas, nepøijde
o øidièské oprávnìní, ale od 1. 1. 2008
bude jezdit s neplatným dokladem a bude
se vystavovat moné sankci a do výe
1000 Kè.
Ing. Libor Baudy

Èisté ovzduí

 více zelenì do naeho mìsta!
Vichni chceme èisté ovzduí. Obèas se
sevøenými rty sledujeme hustý kouø ze
sousedních komínù nebo výfuky projídìjících aut a kamionù. Nikdo nemusí být
znalcem chemie, aby vytuil, e to, co se
valí z kouøovodù, je nebezpeèné pro nae
zdraví. Tìko s tím nìco udìláme, proto
na to radìji nemyslíme... Pøesto existují
zpùsoby, jak sniovat mnoství emisí
v ovzduí. Význam zelenì pro kvalitu ovzduí je mnohostranný. Kadý si z hodin biologie vzpomene, e zeleò produkuje kyslík,
ale málokdo si u vzpomene, e zeleò také
zvlhèuje vzduch a výrazným zpùsobem se
podílí na sniování mnoství prachu a pøízemního ozónu v ovzduí. Rùzné studie
ukázaly, e èásti mìsta s dostatkem zelenì
mají koncentrace tìchto látek a o 80 %
nií. Jsou to nejenom ostrovy zelenì, ale
i ostrovy èistého ovzduí uprostøed mìsta.
Prachové èástice, zvlátì ty nejjemnìjí
oznaèované jako PM10 a PM2,5, jsou
z hlediska vlivu na zdraví obyvatel nejnebezpeènìjí. V ovzduí na sebe váou toxické látky a dále fungují jako jejich nosièe pronikající hluboko do plic. Pøízemní
ozón zpùsobuje dýchací obtíe. Vzniká
zvlátì v letním období jako vedlejí produkt sloitých reakcí øady nebezpeèných
látek v ovzduí (tzv. fotochemický smog).
Jaká zeleò je ve sniování mnoství tìchto toxických látek v ovzduí nejúèinnìjí?
Pøedevím ta, která má nejvìtí povrch listù, co jsou udrované trávníky a husté
ivé ploty. Ne vude je vak na takovou
zeleò místo. Zvlátì v centru mìsta v husté

zástavbì je velmi obtíné najít volnou plochu pro výsadbu zelenì. Pøesto i zde existují jiné monosti. Výsadba zelenì na ploché støechy, do dvorù mezi bloky domù
a u zdí domù. Uvaovat o ozelenìní støechy je nejvhodnìjí ve fázi výstavby nového objektu nebo pøi rekonstrukci starého
objektu. Není to technicky a finanènì snadná záleitost, ale efekt je jedineèný. Ozelenìní dvora je u mnohem jednoduí záleitost a s pøijatelnými náklady lze vytvoøit
velmi pøíjemný a osvìující prostor k bydlení.
Samostatnou kapitolou je vyuití popínavých rostlin. S trochou nadsázky lze øíci,
e staèí u zdi odklopit kousek dlaby a vsadit rostlinu, která za nìkolik let vytvoøí
úèinný filtr kodlivých látek v ovzduí pøímo u vaich oken. Pochopitelnì, pøípravu
stanovitì a pøedevím výbìr popínavé rostliny je tøeba pøizpùsobit prostorovým
a dalím poadavkùm.
Mìsto Náchod podporuje výsadbu zelenì v centru mìsta i na soukromých pozemcích. Zájemcùm doporuèujeme konzultovat
svùj konkrétní zámìr na odboru ivotního
prostøedí
(R. Èesenek, tel./fax 491 405 462, e-mail:
radomir.cesenek@mestonachod.cz). Také
je moné získat finanèní pøíspìvek a do
výe 5000 Kè z Programu pro podporu ivotního prostøedí. Více informací na
www.mestonachod.cz. Uzávìrka pøíjmu
ádosti bude 21. bøezna 2006. ádosti pøijímá odbor ivotního prostøedí.
-odbor ivotního prostøedí-

Nezapomeòte zaplatit

poplatek za odpady VÈAS! Mùete uetøit
Sníená sazba poplatku èiní 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 do 30. záøí 2007 bude ji
vybírána základní sazba poplatku, která
èiní 480 Kè na poplatníka.
Dále pak 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 v ul.

Nìmcové 2020 (vedle budovy polikliniky)
 upozoròujeme vak na delí èekací doby.
Úplné znìní Obecnì závazné vyhláky
è. 3/2006 najdete na
www.mestonachod.cz.
A jak tøídit do pytlù?
Mìsto Náchod zavedlo 1. dubna 2006
ukládání vytøídìných odpadù do barevných
pytlù.
Pro informaci opìt uvádíme:
lutý pytel
plasty
Modrý pytel
papír
Èervený pytel kov. obaly z domácností
(ne plechovky od barev)
Oranový pytel nápojové kartony
(tetrapack)
Pytle si mùete vyzvednout na Mìstském úøadì v Náchodì (informaèní centrum v nové radnici na námìstí) a v Technických slubách v Bílkovì ulici, èp. 196.
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Náchodský zpravodaj

SPORT s p o r t

s p o r t

Program v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  únor 2007
PÁ 2. 2.
17.00
Náchod C Pøelouè
Vè. divize mui
SO 3. 2.
9.00
Náchod C Svitavy
Vè. divize dorostenci
SO 3. 2.
9.00
Náchod D Solnice
Vè. divize dorostenky
SO 3. 2.
15.30
Náchod B Mladá Boleslav
III. liga mui
NE 4. 2.
10.00
Náchod
Luhaèovice
I. liga dorostenci
NE 4. 2.
10.00
Náchod
Èeská Tøebová
I. liga dorostenky
PÁ 9. 2.
17.00
Náchod C Rokytnice n. Jiz.
Vè. divize mui
SO 10. 2. 11.00
Náchod
Slavia Praha
I. liga eny
SO 10. 2. 15.00
Náchod
Slavoj Praha
I. liga mui
(toto utkání bude vzhledem k reprezentaèním povinnostem Michala Jiroue pøeloeno)
PÁ 16. 2. 17.00
Náchod E Vrchlabí C
Vè. pøebor  sever mui
PÁ 16. 2. 19.30
Náchod D Rychnov n. Knì. B
Vè. pøebor  jih mui
SO 17. 2. 15.30
Náchod B Vrchlabí
III. liga mui
PÁ 23. 2. 17.00
Náchod C Èervený Kostelec B
Vè. divize mui
SO 24. 2.
9.00
Náchod C Vysoké Mýto
Vè. divize dorostenci
SO 24. 2.
9.00
Náchod D Smiøice
Vè. divize dorostenky
SO 24. 2. 15.00
Náchod
Tábor (odloené utkání 3. kola I. ligy muù)
NE 25. 2. 10.00
Náchod
Liberec
I. liga dorostenci
NE 25. 2. 10.00
Náchod
Vsetín
I. liga dorostenky
Frantiek Majer st.

Program mistrovských utkání drustev achového oddílu TJ Náchod
4. 2. 2007
10.00 hodin
krajský pøebor
Snìka TJ Náchod-Slovan Broumov
regionální pøebor
Vinona TJ Náchod-Sokol Vrchoviny B
11. 2. 2007
10.00 hodin
krajská soutì
Maspork TJ Náchod-DDM Tøebechovice p. Oreb.
18. 2. 2007
10.00 hodin
regionální pøebor
Kuna TJ Náchod-TJ Hronov C
25. 2. 2007
10.00 hodin
krajská soutì
Maspork TJ Náchod-TJ Hronov B
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

Setkání v sokolovnì

Je nedìle 7. 1. 2007 a v náchodské
sokolovnì se scházejí èlenové k tradiènímu posezení. Je to ale také sedmnáct let,
kdy se v nedìli 7. 1. 1990 seli sokolové
v krásné zimní Praze, aby obnovili organizaci, která svobodu, demokracii a prospìch národa mìla v programu od svého
zaloení v únoru roku 1862. Letos si
proto pøipomínáme i 145. výroèí zaloení
Sokola. Jeho program nevyhovoval ádné totalitní moci, proto k novému ustavení Sokola dochází po politických zmìnách v naí zemi a po roce 1989.
Letos se v sále Dr. Josefa Èíka selo
na padesát èlenù, aby pokraèovali v tradici kadoroèního novoroèního setkání.
Beseda byla obohacena vzpomínkou na
XIV. vesokolský slet, který se konal
v èervenci roku 2006 a na kterém mnozí
cvièili. Film, promítnutý na videu, potvrdil, e i v dnení dobì to byla událost nejen u nás, ale i ve svìtì výjimeèná. Znovu

jsme zaili pohodu na sletovém stadionu
a krásné skladby. Sledovali jsme slavnostní zahájení, vystoupení od naeho nejmeního actva a po tu nai písnièku èeskou pøi vystoupení vìrné gardy. Bohaté obèerstvení pøispìlo k novoroèní pohodì.
Dalí setkání se uskuteèní v tìlocviènách i pøi jiných pøíleitostech, které jsou
v programu pro letoní rok. V lednu na
ibøinkách dìti holdovaly tanci  pohybu, v bøeznu se uskuteèní valná hromada tìlocvièné jednoty a pøipravuje se opìt
akademie.
Sokol se snaí pokraèovat v èinnosti
v oblasti tìlocvièné, sportovní, kulturní
i spoleèenské, jak mu ji pøes sto let ukládá
jeho program, kterým dosahoval uznání
celé spoleènosti. Snaí se naplnit heslo
zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyre
V zdravém tìle  zdravý duch a tato
mylenka by se mìla uplatnit ve vech
oblastech naeho veøejného ivota.
V. Zelená

Volejbal
Zápasy doma ve sportovní hale Na Hamrech:
So
3. 2. 2007 od 9.00 a 12.00
eny
Lokomotiva Trutnov
od 11.00 a 14.00
Mui
SK Janské Láznì
So
10. 2. 2007 od 9.00 a 12.00
eny
Jiskra Jaromìø
od 11.00 a 14.00
Mui
TJ Jaromìø
Ne
18. 2. 2007 od 10.00
2 zápasy juniorky
Loko Trutnov
So
24. 2. 2007 od 10.00 a 13.00
Mui
Baník Vamber
Ne
25. 2. 2007 od 10.00
2 zápasy juniorky
TJ Harant Pecka

Basketbal
Basketbal 2006/2007  termíny domácích zápasù:
10. 2. 2007
Náchod x Chlumec nad Cidlinou
24. 2. 2007
Náchod x Choceò
Vechny termíny jsou sobota a èas zápasù je stanovený na 17.30 hodin.
Dalí informace naleznete na http://
basketna.wz.cz.

JOSEF SIMLER  VOLEJBALISTA
 TRENÉR  PRIMA CHLAP
oslavil 2. ledna 2007 své
pìtaosmdesáté narozeniny.
Sportovní klub Rubena Náchod mu
pøeje hodnì zdraví.
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Kdy to zvládne dítì, únor 2007
zvládnete to
Program
s námi i vy
kolského zaøízení

Také máte pocit, e vá pes ovládá celý
vá ivot a vlastnì vám velí? Mùeme vám
poradit jak na to! Aby se ze psa stal pøíjemný spoleèník je tøeba, aby ovládal nìkolik
základních vìcí.
Ze veho nejdùleitìjí je pøivolání. Pes,
který nedokáe pøijít na zavolání a utíká
v okamiku, kdy se dostane z vodítka, nedìlá ádnému majiteli velkou radost. Jednak ho pøipraví o spoustu èasu, kdy uteèe
a nechává svého starostlivého páníèka, aby
ho hledal. Mùe ho porazit auto, ale také
mùe mít zrovna nìjaký myslivec dobrou
muku nebo mùe zpùsobit nìjakou kodu èi nehodu. Pak je moné v ulicích vidìt
spoustu domácích mazlíèkù, kteøí tráví celý
ivot na flexi vodítku. Pøitom je to zbyteèné. Výcvikem se pes pøiblíí svobodì.
Rovnì se psem, který bezhlavì táhne
svého pána na vodítku nepøináí vycházka
ten pravý odpoèinek. Proto je dalí dùleitý cvik chùze u nohy. Samozøejmì se pes
musí odnauèit táhnout a nereagovat na
dalí psy, projídìjící cyklisty, bìce apod.
Uiteèné je nauèit svého ètyønohého
miláèka také na povel si sednout a lehnout.
Na cvik sedni a lehni navazuje odloení.
Obèas mùete potøebovat nechat svého psa
nìkde chvilku o samotì, tøeba kdy jdete
do obchodu nakoupit. Cvik se mùe hodit
i doma pøi øadì dalích pøíleitostí.
Pro zpestøení výcviku mùe pes vyuít
svých dovedností a vybít si trochu energie
na nejrùznìjích pøekákách, co je ideální monost, jak zábavnou formou zlepit
komunikaci a spolupráci majitele se psem.
Podle naich zkueností se kadý pes na
cvièitì tìí, nebo se zde mùe probìhnout
s dalími chlupatými kamarády. Na své si
pøijdou i páneèci, kteøí mohou spoleènì sdílet záitky se svými miláèky.
Jistì vás uklidnilo, e nejste jediní, kdo
si obèas pøipadá jako sluebník svého ètvernoce a chtìli byste ho dostat do role spolehlivého kamaráda?
Pokud vás tìchto nìkolik øádkù zaujalo
a chcete si vyzkouet svoje pedagogické
vlohy, máte monost. ZKO Náchod pro vás
novì pøipravila výcvikové kurzy, na kterých vám zkuení instruktoøi poradí a pomohou s výcvikem vaeho miláèka tak, aby
neovládal on vás, ale vy jeho. Pøedpokládáme cca dva kurzy v roce, v termínech jaro,
podzim. V pøípadì vyího zájmu zaøadíme
dalí kurz. Navtivte nás na kynologickém
cvièiti za rybníkem Pilný v Náchodì (smìr
Dolní Radechová, vlevo), kde se dozvíte
podrobnìjí informace nebo volejte p. Prouzu, mobil 608 525 133, www.sweb.cz/zkonachod.
Èeský kynologický svaz, Základní
kynologická organizace è. 245, Náchod

pro dalí vzdìlávání
pedagogických pracovníkù
M 1. 2. ètvrtek 9.0013.00 hodin. Zdo-

konalujeme se v nìmèinì. Gramatika bez
nudy (pro uèitele NEJ Z a S)  inovaèní námìty do hodin nìmeckého jazyka,
lektor: PhDr. Veronika Hutarová
M1. 2. ètvrtek 13.0016.00 hodin, dalí
termíny: 8.2, 15. 2., 22. 2. Nová maturita  anglický jazyk (pro uèitele AJ S)
 pøípravné semináøe pro Státní maturity,
lektor: PaedDr. Dana Èernohausová, místo konání: Jiráskovo gymnázium Náchod
M 5. 2. pondìlí 9.0015.00 hodin, dalí
termín: 12. 2. Nová maturita  nìmecký
jazyk (pro uèitele NJ S)  pøípravné semináøe pro Státní maturity, lektor: Mgr.
Eva Vachatová, místo konání: Jiráskovo
gymnázium Náchod
M 5. 2. kadé pondìlí 15.0016.30 hodin, Francouztina pro mírnì pokroèilé
(urèeno pro pedagogickou i nepedagogickou veøejnost), lektor: Mgr. Ilona Horáková
M5. 2. kadé pondìlí 16.3018.00 hodin, Francouztina pro zaèáteèníky (urèeno pro pedagogickou i nepedagogickou veøejnost), lektor: Mgr. Ilona Horáková
M 6. 2. úterý 11.3015.30 hodin, Nová
maturita  Obèanský a spoleèenskovìdní základ (pro uèitele humanit. pøedmìtù
S)  pøípravné semináøe pro Státní maturity, lektor: Mgr. Petra Mizerová, místo konání: Jiráskovo gymnázium Náchod
M 6. 2. úterý 13.0017.00 hodin, Nová
maturita  Matematika (pro uèitele matematiky S)  pøípravý semináø pro SM,
lektor: Mgr. Irena Dobiasová, místo konání: Jiráskovo gymnázium Náchod

M 7. 2. støeda 13.3016.30 hodin, dalí

termíny: 14. 2., 21. 2., 28. 2., 14. 3.,
Jóga pro dìti (pro uèitelky M a 1. stupnì Z), lektor: Mgr. Irena Koudelková
M 9. 2. pátek 9.0013.00 hodin, Námìty pro hudební èinnosti v M. Taneèní
improvizace (pro uèitelky M a 1. stupnì
Z), lektor: Jana Polzerová, ZU Lomnice nad Popelkou, místo konání: Déèko
Náchod
M12. 2. pondìlí 12.3015.30 hodin, Taneèní ochutnávka. Country, skotské, øecké a line dances, (urèeno pro pedagogickou veøejnost), lektor: Ivan Bartùnìk,
Brno, místo konání: Z Náchod-Plhov
M13. 2. úterý 12.3015.30 hodin, Line
dances (urèeno pro pedagogickou i nepedagogickou veøejnost), lektor: Ivan Bartùnìk, Brno, místo konání: Z NáchodPlhov
M 14. 2. støeda 14.0015.00 hodin, Didaktické testy ve výuce dìjepisu (pro uèitele dìjepisu Z), lektor: PaedDr. Miroslav Kudyvejs, HK
M14. 2. støeda 14.0017.00 hodin, dalí termíny: 21. 2. a 28. 2. Nová maturita  èeský jazyk (urèeno pro uèitele ÈJ
S)  pøípravný semináø pro SM, lektor:
Mgr. Dana Havranová, místo konání: Jiráskovo gymnázium Náchod
M22. 2. ètvrtek 9.0016.00 hodin, Nová
maturita  obecný modul (urèeno pro
øeditele S, maturitní komisaøe)  pøípravný semináø pro Státní maturity, lektoøi
vykolení Cermatem Praha, místo konání: Jiráskovo gymnázium Náchod
M 24. 2. sobota 8.0012.00 hodin, Pedig  Podnos s copánkem a døevìnými
korálky (urèeno pro pedagogickou i nepedagogickou veøejnost), lektorky: Mgr.
Hájková a Mgr. Poláková
M 27. 2. úterý 12.0016.00 hodin, Jarní výtvarné inspirace. Tvoøíme zvíøata
a kvìtiny (urèeno pro pedagogickou veøejnost), lektorka: Mgr. Petra Vondrová,
Ph.D.

Pøehled kulturních akcí

poøádaných v únoru 2007 Regionálním muzeem v Náchodì
Toulky èeskou køídou
Na mìsíc únor 2007 pøipravuje Regionální muzeum v Náchodì výstavu zkamenìlin s názvem Toulky èeskou køídou. Návtìvníci ji budou moci zhlédnout
ve výstavní síni muzea (roh Zámecké
a Tyrovy ulice). Termín bude upøesnìn
pozdìji.
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. 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.
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Stomatologická pohotovost  únor

3. a 4. 2.
10. a 11. 2.
17. a 18. 2.

24. a 25. 2.
3. a 4. 3.

MUDr. Svatava Olarová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Elika Pitorová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Alena Prouzová
Náchod
MUDr. Jiøí Sedláèek
Náchod
MUDr. Vladimír Semerák
Náchod

PROGRAM
únor 2007

_ Karneval pro dìti s názvem
Klauní párty
 4. 2. 2007 v nedìli v 15 hodin,
velký sál Déèka
 hodinový program plný zábavy,
her a tancování
Vstupenky zakoupíte na místì, bez místenek, cena 20 Kè.
S sebou masku a pokud budete mít
monost, pøijïte v masce klauna nebo
aka, tyto masky oceníme a vybereme
i nejlepí masku ze vech. Rodièe jsou
vítáni, i pro nì máme nìco pøichystáno.
_ Mácíek na ÚNOR:
Kadý den 9 a 12 hod. volná herna
Po  od 10 h spoleèné hrátky, 30 Kè
Út  od 10 h cvièení pro mamky, hlídání
dìtí, 30 Kè
St  programy pro maminky
7. 2.keramika
14. 2. textilní dílna
21. 2. keramika
28. 2. dílna
Blií info na www.deckonachod.cz
_ 24. 2. KLONDIKE
Zve vechny dìti a dospìlé na Klondike, recesní zlatokopecké a zálesácké putování dvojic nebo rodin. Po trase jsou
pro úèastníky pøipravené rùzné netradièní soutìe, jako napøíklad: rýování zlata, chytání bizona, støílení z luku a kue,
lovení mustangù, hra v salonu, apod.
Nejlepí v kategoriích získají drobné zálesácké odmìny. Pøipravena je závodní
i nezávodní èást. Nezávodní pro ty kdo
nechtìjí soutìit, ale chtìjí se projít krásnou krajinou a poznat netradièní zálesácké disciplíny. Pøihláení do Klondiku je
v sobotu 24. 2. v 9.30 hod. pøed budovou
Déèka. Start je od 10.00 hod. Úèastníci
budou rozdìleni do kategorií: rodiny, dìti
do 10 let, do 15 let a nad 15 let. S sebou
si do týmu vezmìte: sáòky èi pekáè, rýovací pánev na zlato a dalí dùleité
pomùcky zálesáka. Startovné je 25 Kè na
osobu (v cenì je obèerstvení).
_24. 2. COUNTRY BÁL
Country bál pro mladé i dospìlé taneèníky plný hudby, tance, zábavy a pro zá-

Komenského 48
tel.: 491 472 946
Komenského 48
tel.: 491 472 923
Jugoslávská 33
tel.: 491 421 725
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
Denisovo nábøeí 665
tel.: 491 424 921

jemce i soutìí jako napø: o nejsilnìjího
mue a enu bálu, nej drustvo bálu, nej
taneèní pár. Vstupné je pro úèatníky Klondiku 35 Kè pro country obleèené 50 Kè,
pro ostatní taneèníky 65 Kè. Vstupenky
jsou slosovatelné.

_ Kurz PC gramotnosti pro maminky

na mateøské dovolené
 probìhne v mìsíci bøeznu
 kurz v rozsahu jednoho mìsíce
 získání základních dovedností
v ovládání PC
 základní znalosti angliètiny
 zlepené znalosti èetiny pro formulaci
 ádosti o zamìstnání
 hlídání dìtí od 2 let zajitìno
Kurz je zdarma. Na konci kurzu získá
uchazeè osvìdèení. Kapacita omezena na
8 míst, nutno se pøihlásit co nejdøíve.
David Líbal 775 223 293, 491 428 744.

_ Fitcentrum Déèko
Po
Út

St

Èt
Pá
So
Ne

9.0010.00 cvièení pro eny
19.0020.00 komunitní centrum
9.0011.00 cvièení pouze
pro eny
16.0018.00 cvièení pouze
pro eny
18.0020.00
9.0010.00 cvièení pouze
pro eny
16.0018.00 cvièení pouze
pro eny
19.0020.00 komunitní centrum
9.0010.00 cvièení pouze
pro eny
18.0020.00 komunitní centrum
18.0020.00
17.0019.00

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 3. a 10. února 2007

pohádku

Kapárek
a Jaga
baba

a 17. a 24. února a 3. bøezna
pohádku

Zaèarovaný Kapárek
Hraje se vdy v sobotu v 15 hodin,
3. a 24. února navíc i v 17 hodin.
Srdeènì zvou loutkáøi.

www.detemproradost.com

únor 2007

15

Senior klub
Ètvrtek 1. 2.  14.00 hod. KAMERA NA CESTÁCH  Krajiny
zemì  není krajiny Posezení u videa s A. Polákovou
Ètvrtek 8. 2.  14.00 hod. BESEDA O ZDRAVÍ  doplòková
strava  z èínské medicíny
Ètvrtek 15. 2.  14.00 hod. FRÁÒA RÁMEK  známého
a významného literáta nám ve svém vyprávìní pøiblíí profesor
Ale Fetters
Ètvrtek 22. 2.  14.00 hod. Vyprávìní o cestì NAPØÍÈ EGYPTEM  s A. Polákovou  (foto i video)
Seniorklub je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00 do
16.30 hod. Je k dispozici vem seniorùm a jejich známým.
K vyuití je zde denní tisk, knihovnièka, televize i monost
obèerstveni V prostorách Seniorklubu je instalována stálá výstava obrazu regionálních malíøù a je mono ji zhlédnout dennì v dobì provozu klubu. Výstavka je po 23 týdnech obmìòována. Programové zprávy Seniorklubu sledujte na vývìskách v
podloubí radnice, v oknì Seniorklubu v Hurdálkovì ulici, ve
skøíòce na Husovì námìstí, v Náchodském deníku a v Echu.

Sdruení zdravotnì postiených
zve své èleny a pøípadné zájemce o èlenství na nai výroèní
èlenskou schùzi, která se koná ve ètvrtek 8. února 2007 od
14.00 hod. v restauraci Delvita na Karlovì námìstí v Náchodì.
Program: Zpráva o èinnosti za rok 2006. Zpráva o hospodaøení
organizace. Kulturní zpráva za rok 2006 a plán na rok 2007.
Závìrem vystoupí pozvaní hosté. Malé obèerstvení zajitìno.
Výbor srdeènì zve své èleny a pøípadné zájemce o èlenství.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v únoru 2007 v zámecké jízdárnì výstavy:

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 grafické podoby cestou litografie osobitým
zpùsobem zobrazují nejroztodivnìjí kvìtiny, trávy, motýly,
brouky a jiné tvory pod oblohou s duhou a rozesmátým sluncem.

(pøízemí zámecké jízdárny 26. 1.  18. 3.)

Jaroslav Malátek  Metafory prostoru
Autor z Brandýsa nad Orlicí své tvùrèí mylenky zpracovává
formou vrstvených reliéfù. Vrství a skládá k sobì papír, døevo,
textil, kov, uívá palety èistých barev. V optimistických a výtvarnì
silných stylizacích i abstrakcích pøedmìtného svìta i ideí myslí
na krásu, vzpomíná a zamýlí se nad pøemírou násilí
a lidským údìlem.
(ochoz zámecké jízdárny 26. 1.  18. 3.)

Programy pro dìti a mláde:

Nebojte se straidel

20. února v 8.30 a 10 hodin.
Setkání s loutkami Stanislava Holého. Urèeno nejmením.
Objednávky na poøad pøijímá galerie
na tel. èísle 491 423 245, 491 427 321.

Seznámení se dvìma výjimeènými autory,
tvùrcem loutek Jù a Hele
Stanislavem Holým a Jaroslavem Malátkem, který vytváøí vrstvené
reliéfy. Pro II. stupeò Z a S.
Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

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 Raisovy 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.

ICC informuje

Únor bílý, pole sílí, praví jedna z naich nejznámìjích pranostik. Pojïme vyrazit za kulturou. Ve ètvrtek 8. 2. sehraje divadelní soubor Èáp Dobruka hru Habaïùra..., 15. 2. rozezní Beránek Swing sextet, 18. 2. je pro dìti pøipravena pohádka Princezna a loupeníci. Také ji zaèala plesová sezona  lístky na
Roztanèený Beránek a ples Mìsta Náchoda jsou u nás v prodeji.
Informaèní centrum se také pilnì pøipravuje na nadcházející
turistickou sezonu. Spolu s ubytovateli, mìstským úøadem a pivovarem v brzké dobì vydáme nový prospekt o Náchodì  ubytování, turistické cíle, kulturní akce. Dále pro turisty sestavujeme
k nahlédnutí katalog s podrobnými informacemi s námi spolupracujících ubytovatelù, dalí jedna sloka bude obsahovat informace o polském pøíhranièí  tipy na výlety, nìkteré propagaèní
materiály je moné si vzít (Solná komora v Kudowì, Muzeum
minerálù, Gory Stolove). Snaíme se tak o rozíøení spolupráce
s polskou stranou.
Volnì je u nás k rozebrání novì vydaný materiál Branky
 ubytování a tipy na výlety v Kladském pomezí. A od ledna
2007 si u nás mùete vyzvednout noviny ECHO.
Tìíme se na vai návtìvu. M. Machová  ICC Náchod
*

*

*

*
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  únor 2007

Ohlédnutí

Náchodská knihovna ve svých nových
prostorách pro dospìlé ètenáøe poskytuje
své sluby ji více ne tøi roky a to je
také pøíleitost se zamyslet nad tím, do
jaké míry se daøí naplòovat ná cíl kvalitní sluby  spokojený ètenáø. Za tøi
roky prolo oddìlením pro dospìlé témìø
140 000 návtìvníkù a dovolím si tvrdit,
e vìtina z nich odcházela spokojená. Je
ovem pravda, e spokojenost není pøedem daná hodnota, ale je dlouhodobì vytváøená kadodenní realitou ve styku
s veøejností. Základním kamenem kvalitních slueb je skladba fondu ve volném
výbìru. Bìhem tøí let provozu oddìlení
pro dospìlé byl volný výbìr obohacen
o více ne 3000 svazkù nauèné literatury a 4500 beletrie. V souèasné dobì nakupujeme vekerou literaturu pøevánì
v jednom exempláøi. Proto i nai ètenáøi
musí mít trpìlivost, ne se jim ádaná
kniha dostane do rukou. Pro rychlejí
vyøízení poadavku si knihu mohou zarezervovat. O to víc nás mrzí, kdy ètenáø nedodrí u ádaných titulù mìsíèní
výpùjèní lhùtu a my jsme nuceni vymáhat knihu upomínkami.
Druhým základním kamenem spokojenosti ètenáøù je uspoøádání volného výbìru literatury, jeho pøehlednost a aktuálnost. Volný výbìr v naí knihovnì je
pøedevím limitován architektonickým
øeením prostoru. Pro lepí orientaci jsme
pøipravili celou øadu pomùcek, které ètenáøùm pomáhají nalézt poadovaný titul.
Pro vyhledávání knihy máme k dispozici

Písmenkovaèka

 to je název nové soutìe pro vás,
dìti! Budete sbírat písmenka a sestavovat z nich citáty a hádanky, budete sbírat body za pøeètené kníky, za úèast
v soutìích a na besedách, ale i za to, e
do knihovny pøivedete nového ètenáøe.
Pøesná pravidla písmenkovaèky najdete
v knihovnì nebo na jejích stránkách

on-line katalog a k jeho vyuití poskytneme zájemcùm potøebnou odbornou pomoc.
Ne kadý se v naem fondu rychle orientuje a nalezne pøesnì to, co potøebuje.
Nalézt nauènou knihu není také snadné.
Pøehled vybraných znakù desetinného
tøídìní má smìrovat ètenáøe k pøíslunému úseku literatury, kde mùe ádaný
titul získat. Vyhledávání v beletrii má
usnadnit seznam vybraných autorù romantické prózy, váleèného románu a sci-fi. Pokud si ètenáø pøesto neví rady, pak
jsme tady my, knihovníci, abychom poradili a pomohli mu vybrat a najít poadovanou literaturu. Velkou pomùckou pro
blií kontakt s veøejností na pìí zónì
jsou výkladce, které nám vytváøejí prostor pro poskytování informací o aktuálních výroèích i pøipravovaných akcích
v knihovnì.
Tím tøetím základním kamenem spokojenosti je knihovník a jeho ochota, vstøícnost a snaha vyhovìt poadavkùm naich
ètenáøù. Do jaké míry se nám vem, kteøí se podílíme na výpùjèních slubách, daøí
vytváøet vlídné a pøátelské prostøedí, to
u musí zhodnotit ètenáøská veøejnost.
Pro nás zùstává mìøítkem spokojenosti
poèet ètenáøù a návtìvníkù, kteøí se do
knihovny vracejí a nae sluby vyhledávají.
Vechny ostatní, kteøí zavítají do naí
knihovny pro jakoukoliv informaci, mohu
ujistit, e zde zcela urèitì naleznou pøíjemné prostøedí a vstøícné knihovníky.
Mgr. Jiøí Vítek
www.mknachod.cz. Dva nejlepí ètenáøi
za první ètvrtletí s námi stráví kouzelnou
noc v knihovnì. Na ty, kteøí nasbírají
nejvíce písmenek do konce kolního roku,
èekají pìkné ceny. Nejvìtí odmìnou jim
ale urèitì bude vìdomí, e èíst kníky je
fajn, e vìdìt a znát je super.
Mgr. Ivana Votavová

Oslava 115. výroèí zaloení koly  sdruení PUMPA
Sdruení pøátel obce Malá Èermná PUMPA vyzývá vechny bývalé áky obecné
koly v Malé Èermné, aby se pøihlásili,
pokud mají zájem být pozváni na oslavu
115. výroèí zaloení koly. Oslava se bude
konat jednu ze sobot asi v polovinì mìsíce
èervna t. r. Pøesné datum konání oslavy
bude zveøejnìno minimálnì jeden mìsíc
pøedem.
Pøihlásit se samozøejmì mùe kdokoli,
kdo má o oslavu zájem. Souèástí oslavy bude
prohlídka budovy bývalé obecní koly

a výstava historických fotografií a materiálù (vysvìdèení, seity, výkresy, atp.), které
se podaøilo sdruení Pumpa shromádit.
Pøedem pøihláení zájemci budou pozváni
samostatnou pozvánkou. Jinak bude akce
propagována na plakátech a v regionálním
tisku. Informace najdete také na
www.pumpa-malacermna.cz.
Sdruení pøátel obce Malá Èermná, Malá
Èermná 38, 549 31, tel. 602 839 374
Eva Pumrová
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