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Otevíráte první èíslo náchodského zpravodaje v roce 2003. Zdá se, e to bylo teprve
vèera, kdy jsme oslavili pøíchod nového tisíciletí a nechce se nám ani vìøit, jakou
èíslicí konèí letopoèet právì zaèínajícího nového roku. Roku, který se stává významným k pøípravì události více èi ménì oèekávané. Èasu ji sice nemáme pøíli, leè
leccos lze jetì za dvanáct nadcházejících mìsícù pøed pøedpokládaným vstupem do
Evropské unie napravit.
Zaèít bychom mìli sami u sebe. Pøestat se spoléhat na druhé, obec èi stát, pøevzít
odpovìdnost za sebe samé a snait se pomáhat nejbliím v jejich nouzi. Závist, zlobu
pøerùstající a v nenávist, hrubost a násilí se sname odsunout hluboko do temnot
zapomnìní a pusme k sobì svìtlo pøináející klid, pohodu a vstøícnost prodchnutou
projevy lásky. Jen tak budeme moci pøekonávat obtíe, které se nikomu z nás nevyhnou. Sname se odpoutìt a nevidìt vechno kolem sebe jen èernì. Napravit to, co
se druhému nepovedlo, lze s projevem úcty k nìmu bez hanobení jeho jména. Více
rozdávat a ménì pøijímat. Pak budeme mít mnohem vìtí anci, e nai dui osloví
radost a nezùstaneme sami a oputìní.
Právì v tom bude nastávající rok pro vechny z nás zkoukou z nejtìích. Budeme
se potýkat s dùsledky povodní, rostoucí nezamìstnaností, nedostatkem bytù, vyprázdnìnými rodinnými a obecními pokladnami a nesplnìnými pøáními  to ve jsou dobøe
nastraené pøekáky. Bude hodnì záleet na naí víøe a odhodlání vem nepøíznivým
vlivùm èelit.
Stejnì tak i Náchod èeká nelehký rok. Nepøíli dobøe pøipravená reforma státní
správy provìøí odhodlanost a pracovitost úøedníkù i jistou míru zdravé tolerance
a trpìlivosti obèanù. V Náchodì se nevyhneme putování mezi nìkolika budovami
nového povìøeného úøadu 2. stupnì. Jetì hùøe na tom budou nai spoluobèané
z obcí malého náchodského okresu. Orientovat se ve spleti chodeb a dveøí a nalézt
ty správné, to nebude zpoèátku vùbec jednoduché. Pomome si navzájem a rozdìlme
se o to, co sami známe. Mùeme Vám slíbit, e se budeme snait rychle napravovat
kadý zjitìný nedostatek. Ne vdy jej vak bude moné odstranit bez prodlení.
Uvìdomujeme si, e bez dobrého a nezkresleného toku informací mezi úøadem
a obèany vìtinové shody a porozumìní nikdy nedosáhneme. Budeme se proto snait
zamezit tomu, abychom patnou informovaností vytvoøili podhoubí pro íøení pomluv
a zámìrnì zkreslených zpráv. Myslíme si, e je nezbytné vyuitím vech dostupných
technik, tj. tisku, rozhlasu, televize, plakátù, letákù internetu, besed, anketami apod.
pøiblíit dìní ve mìstì vám vem, kteøí o nì projevíte zájem. Bez vaich názorù, podnìtù a konstruktivních pøipomínek se ádné vedení mìsta neobejde. Jen tak si lze pøedstavit, e nae rozhodnutí budou moci být pro vìtinu z vás pøijatelná a akceptovatelná.
Nae mìsto je vstupní branou do Èech a potenciálnì významným místem, kde se
protínají cesty a stezky vedoucí k prosperujícímu cestovnímu ruchu. V Èeské republice ji existují mìsta, ve kterých se mùeme pouèit, jak bychom mìli návtìvníky
naeho kraje pøivítat a jaké sluby jim nabízet. Okolí Náchoda je vyzdobeno nádhernou pøírodou a protkáno sítí turistických tras. Novì opravené kulturní památky zaèínají oslovovat nejen obèany Èeské republiky, ale i zahranièní hosty. Ten, kdo k nám
pøijede, se zpravidla po roce o dovolené opìt vrací. Proto se pokusíme tváø naí
domoviny hostùm a návtìvníkùm Náchodska jetì více pøiblíit a vytvoøit jim prostøedí, ve kterém nebudou postrádat ádné jim doma dostupné sluby.
Bez dokonalého informaèního systému se proto ani v tomto pøípadì neobejdeme. Na
druhé stranì právì v tom vidíme i urèité monosti lepí prosperity pro malé a støední
podnikatele. Chceme jim umonit, aby své sluby mohli za výhodných podmínek nabízet v mìstském informaèním centru a na mìstských internetových stránkách. Vzájemná
spolupráce mìsta, neziskových a charitativních organizací, obèanských sdruení a podnikatelù mùe pøinést do naeho regionu dalí potøebné lidské a finanèní zdroje k tìm
slubám a obecnì prospìným èinnostem, které jetì v Náchodì postrádáme nebo
které dosud ivoøí. Stejnì významné, ale dosud málo vyuité ance dává spolupráce se
sousední Polskou republikou. Chceme proto navázat jetì uí kontakty s polskými
láznìmi, pøedevím mìstem Chudoba i dalími obcemi v pohranièí. Po vstupu do Evropské unie se chceme zúèastnit øady rozvojových programù a grantù, na které dosáhne
pouze ten, kdo se na tvrdé podmínky výbìru dobøe pøipraví. Oèekáváme, e tuto nai
snahu podpoøíte, i kdy nebude levná a výsledky se dostaví a po urèité dobì.
Ing. Jaroslav Rohulán
Váení spoluobèané,
ze srdce vám pøejeme, abyste rok 2003 proili klidnì a spokojenì, ve zdraví
a pohodì. K dosaení tìchto pøání vedou rùzné cesty a byli bychom astni,
kdybyste tu svou nalezli a vydali se po ní pokud mono hned od prvních lednových dnù.
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Zprávy
z radnice
Rada mìsta

26. 11. 2002

Rozpoètové provizorium v roce 2003
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit pravidla rozpoètového provizoria od 1. 1. 2003 do doby schválení rozpoètu Mìsta Náchoda na rok 2003.
Rozbor hospodaøení za III. ètvrtletí
2002
l RM vzala na vìdomí rozbor hospodaøení Mìsta Náchoda za III. ètvrtletí roku
2002.

Silvestrovský ohòostroj
l RM schválila uspoøádání silvestrovského ohòostroje z Masarykova námìstí firmou GREIZ nákladem 50.000 Kè.
Schválení dodatkù ke smlouvám
o dotaci na infrastrukturu SUN I.
l RM schválila dodatek è. 1 ke smlouvì
ze dne 14. 12. 1995 na dotaci ve výi
3.300.000 Kè, kterým se prodluuje termín kolaudace bytù do 30. 10. 2008
a dodatek è. 1 ke smlouvì ze dne 11. 11.
1996 na dotaci ve výi 11.700.000 Kè,
kterým se prodluuje termín kolaudace
bytù do 30. 10. 2008.
Provoz komunitního centra
l Odbor majetek pøedloil RM soupis
poadavkù obèanských sdruení (OS),
OS Kálobílá, zastoupené panem Ferdinandem Baláem, OS Se vemi, zastoupené panem Pavlem Vargou a OS Sdruení Romù v Náchodì, zastoupené panem Emilem Baláem a navrhl uzavøít
se vemi OS smlouvu o výpùjèce za stejných podmínek, jaké mají jiní nájemci
nebytových prostorù s pøihlédnutím
k urèité výjimeènosti této smlouvy.
l RM uloila odboru majetek pøipravit
smlouvu o výpùjèce s Obèanskými sdrueními do 10. 12. 2002 za následujících
podmínek:
1. Uívání objektu smlouvou o výpùjèce.
2. Pøíspìvek na úhradu provozních nákladù dle zváení RM.
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3. Správce objektu si uzavøe smlouvy
na dodávku vech energií a odvoz odpadkù.
4. Do tøiceti dnù od pøedání objektu vypracuje správce objektu provozní øád
Komunitního centra a pøedloí jej RM
k vyjádøení.
5. Komunitní centrum bude vyuíváno
od pondìlí do soboty od 13 do 19 hodin. Mimo takto stanovenou dobu
bude centrum uzavøeno a nikdo se zde
nebude zdrovat.
6. Obèanská sdruení budou na vlastní
náklady udrovat pronajaté prostory
v takovém stavu, v jakém je pøevzala,
a rovnì na vlastní náklady budou zajiovat vekeré opravy.
7. Pronájem bude na dobu neurèitou
s estimìsíèní výpovìdní lhùtou.

8. Mìsto zajistí pojitìní objektu a provádìní revizí, OS zajistí pojitìní vnitøního zaøízení a vybavení, vèetnì úrazového pojitìní.
9. Mìsto si vyhrazuje právo obèasné kontroly objektu.
10. Udrovat pronajaté prostory a jejich
okolí v èistotì a poøádku a dodrovat
vechny bezpeèností, hygienické a protipoární pøedpisy.
Majetkoprávní úkony obce
l RM zruila výbìrovou komisi pro prodeje domù  bytù jmenovanou dne 8. 12.
1998 a jmenovala novou výbìrovou komisi pro prodeje domù  bytù ve sloení: Ing. Pavla Maríková, Ing. Jaroslav Rohulán, Ing. Iva Cvetanova, Libor Fiedler
a Gustav ourek  zástupce vedoucího
odboru majetek.
l RM zruila nájemní smlouvu s firmou
FANTAZIE s jednomìsíèní výpovìdí,
smlouvu o výpùjèce s OS Nový ivot, Ústí
nad Labem s jednomìsíèní výpovìdí
a nájemní smlouvu s firmou PEACOCK,
spol. s r. o., s tøímìsíèní výpovìdí. Jedná
se o smlouvy na pronájem nebo propùjèení èásti títové zdi domu èp. 104 k reklamním úèelùm a ZM schválilo prodej uvedeného objektu soukromé osobì.
l RM revokovala usnesení ze dne
15. 10. 2002 a odsouhlasila uzavøení nájemní smlouvy s panem Tyburcem na pronájem restaurace na Jiráskovì koupaliti za cenu 15.000 Kè mìsíènì od 1. 12.

2002 do 31. 12. 2005 s kadoroèním navýením o inflaci stanovenou Èeským statistickým úøadem.
l RM schválila pøedloený zámìr a uloila zahájit jednání o uzavøení smluv
o dílo na vypracování projektové dokumentace interiéru prvního nadzemního
podlaí a galerie Mìstské knihovny v Náchodì s ing. arch. Aleem Pøibylem
a s ak. arch. Zdeòkem Tomkem.
l RM souhlasila v souvislosti s pøiznáním dotace z Ministerstva pro místní rozvoj s realizací opravy povrchu stezky pro
pìí v Montaci od Pivovaru k lávce v Bìlovsi.
l RM uloila zajistit vypracování studie
na prodlouení kanalizace v ulici Na
Rovince v Bìlovesi.
Výsledky výbìrových øízení
l RM schválila výsledek výbìrového øízení na vyhotovení projektové dokumentace Stavební úpravy komunikace ul.
Kamenice-pìí zóna v Náchodì a uloila zahájit smluvní jednání s uchazeèem
na prvním místì, kterým byl ing. Josef
Hauck  projektování a investièní èinnost ve výstavbì, Èeská Skalice.
l RM schválila výsledek výbìrového øízení na vyhotovení projektové dokumentace na Opravu mostu pøes øeku Metuji
u pivovaru v Náchodì a uloila zahájit
smluvní jednání s uchazeèem na prvním
místì, kterým byla firma DOSTING, spol.
s r. o., Brno.
TELEGRAFICKY:
l RM nesouhlasila s proplacením víceprací na návrhu interiéru stavby restaurace Na Koupaliti ing. arch. Alei Pøibylovi.
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit dodatek è. 2 ke zøizovací listinì
PO Z Komenského, kterou se roziøuje
èinnost této pøíspìvkové organizace (PO)
o výkon mzdové agendy pro vechny novì
zøízené pøíspìvkové organizace v oblasti kolství.
l RM schválila navýení poètu pracovníkù MìÚ v Náchodì na stav 92 pracovníkù, s tím, e navýení je urèeno pro
romské terénní a sociální pracovníky
a uloila projednat s OkÚ personální monosti vyuití souèasných pracovníkù, kteøí
tuto práci vykonávají a do pøítí RM navrhnout personální zabezpeèení tìchto
pracovních míst. Zároveò RM uloila zajistit podání ádosti o úèelovou dotaci
na Úøad vlády ÈR.
l RM uloila tajemníkovi MìÚ oslovit
jednotlivé politické strany, které jsou
zastoupeny v ZM, aby v nejkratí moné
dobì pøedloily své jmenné návrhy do
jednotlivých komisí rady mìsta a výborù
zastupitelstva mìsta.
l RM souhlasila s pouitím znaku mìsta na prezentaèních vizitkách èlenù za-
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stupitelstva mìsta. Text na vizitce nesmí slouit ke komerèním úèelùm. Výrobu a náklady s tím spojené si obstarají èlenové zastupitelstva mìsta sami.

Rada mìsta 3. 12. 2002
Prodej Teplárny Náchod
l Diskuze na toto téma se uskuteènila
v rámci rozíøené rady za úèasti zastupitelù. Vlastníkem teplárny je ÈEZ, a. s.,
která prodej pøipravuje. Nabídky potenciálních, akciovou spoleèností ÈEZ oslovených kupcù mìly být podány do
13. 12. 2002.
Vzdání se práva a prominutí
pohledávek
l RM schválila vzdání se práva a prominutí pohledávek, které se staly nevymahatelnými z dùvodu úmrtí dluníka, likvidace firmy nebo neuspokojení pohledávky v konkurzu. Prominutí pohledávek nad
20 tis. Kè doporuèila v souladu se zákonem ke schválení zastupitelstvu mìsta.
l RM uloila odboru majetek, aby radì
mìsta pøedkládal kadé 3 mìsíce k projednání vechny pohledávky Mìsta v èástkách nad 15.000 Kè, které Mìstu dluí
fyzické a právnické osoby.
Souhrnný návrh
rozpoètových opatøení
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
ke schválení pøiloený návrh rozpoètových opatøení mimo jiné zruení revolvingového úvìru ve výi 5 mil. Kè, který
není nutné v letoním roce èerpat.
Komunikace Pod Smrkem
l RM souhlasila s provedením ivièného krytu této komunikace vzhledem
k tomu, e se jedná o pozemek ve svahu, který byl pøipraven ke zpevnìní vlastníkem sousední nemovitosti.

Zastupitelstvo mìsta 9. 12. 2002
Majetkoprávní úkony obce
l ZM rozhodlo o tom, e se mìsto Náchod nezúèastní výbìrového øízení na
prodej Teplárny Náchod, kterou prodává ÈEZ, a. s. Pøestoe se bývalému vedení Mìsta Náchoda podaøilo docílit
toho, e i Mìsto Náchod bylo dodateènì v prvních prosincových dnech písemnì osloveno zadavatelem soutìe, nemá
dostatek svých vlastních finanèních prostøedkù k tomu, aby mohlo za náchodskou teplárnu nabídnout souèasnému
majiteli èástku pohybující se ve stovkách
milionù Kè a poèítat dále s dalími svými prostøedky na nezbytné investice
(dalí desítky milionù Kè). Dosavadní
jednání vedení mìsta se zástupci potenciálních nových majitelù vyústila v monost krytí tìchto výdajù z jiných zdro-

jù, ale byla limitována. Poèítala se zvýhodnìním Mìsta ve výbìrovém øízení
a se zpracováním nabídky ve velmi krátkém èase  do 13. prosince letoního
roku. Jen nìkolik málo dní by pak naprosto nestaèilo k vypracování, projednání, provìøení a schválení smluv s potenciálními partnery. V podmínkách soutìe byla navíc jednoznaènì preferována
nejvyí cena. Vedení Mìsta proto v souèasné situaci nemùe uèinit nic jiného,
ne se pokusit vyjednat s dosavadním
vlastníkem silnìjí pozici k oèekávaným
jednáním s majitelem novým.
Rozpoètové provizorium v roce 2003
l ZM schválilo rozpoètové provizorium
od 1. 1. 2003 do doby schválení rozpoètu
Mìsta Náchoda na rok 2003. Pøíspìvky
pøíspìvkovým organizacím, jejich zøizovatelem je mìsto, dotace Mìstské knihovnì Náchod, o. p. s., dotace na kulturu pro
Beránek Náchod, a. s., a dotace TV Náchod, spol. s r. o., budou uvolòovány do
výe jedné dvanáctiny celkové roèní èástky schválené pro pøedchozí rozpoètový rok.
Rozpoètová opatøení
l ZM schválilo souhrnný návrh rozpoètových opatøení uskuteènìných od 22.
10. 2002.
l ZM povìøilo radu mìsta provádìt rozpoètová opatøení do výe 300.000 Kè
rozpoètová opatøení související s dotacemi do výe 1 mil. Kè.
Upravené znìní zøizovací listiny Z Komenského
l ZM schválilo úpravu názvu pøíspìvkové organizace Základní kola, Náchod,
Komenského 425 a dodatek ke zøizovací listinì této PO, který se týká rozíøení
její èinnosti o zpracovávání mzdové agendy pro vechny nové pøíspìvkové organizace v oblasti kolství.
Odmìny neuvolnìným èlenùm zastupitelstva a poskytnutí jednorázových odmìn pøedsedùm a èlenùm komisí za II.
pololetí 2002
l ZM schválilo mìsíèní odmìny a dalí
odmìny èlenùm rady mìsta, pøedsedùm
výborù a komisí ve výi Kè 1.740 a neuvolnìným èlenùm zastupitelstva ve výi
Kè 580 s úèinností od 1. prosince 2002
podle ustanovení § 81 zákona è. 128/
2000 Sb.
Dále zastupitelé schválili vyplacení jednorázových odmìn èlenùm Komise pro
obøady a slavnosti a neuvolnìným zastupitelùm Václavu Janáskovi a Mgr. Miroslavu Jindrovi, kteøí vykonávali obèanské
obøady a slavnosti a poskytnutí jednorázových odmìn èlenùm Letopisecké komise Mgr. Lydii Batecké a prof. Alei
Fettersovi a pøedsedkyni Komise pro výchovu a vzdìlávání Mgr. Vìøe Vlèkové.
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Vyhláka o místním poplatku za komunální odpad
l ZM vydalo Obecnì závaznou vyhláku
è. 2/2002, o místním poplatku za provoz
systému shromaïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálního odpadu. Výe poplatku na rok
2003 zùstává ve stejné výi jako v tomto
roce, tj. 396 Kè, resp. 357 Kè v pøípadì
jeho vèasného zaplacení v plné výi.
Smlouva o poskytnutí dotace Beránek
Náchod, a. s.
l ZM schválilo smlouvu o poskytnutí dotace Beránek Náchod, a. s., jejím pøedmìtem je èástka ve výi 250.500 Kè urèená na poøízení horizontu (opony), modernizace svìtelných a zvukových zaøízení
divadla, instalaci bezdotykových vodovodních baterií, komplexní elektrorevizi mìstského divadla, na opravu støechy
a na projekt rekonstrukce interiéru kavárny a vinárny.
Zároveò ZM uloilo mìstskému úøadu
zajistit kvalifikovaný právní posudek
autorských práv architektù soudním znalcem a komorou architektù, a to v souvislosti s plánovanou úpravou interiéru
kavárny a vinárny.
TELEGRAFICKY:
l ZM projednalo tisk vizitek pro zastupitele a schválilo jejich výrobu pro uvolnìné èleny ZM z prostøedkù mìsta, neuvolnìní zastupitelé si mohou zajistit výrobu vizitek na vlastní náklady.
l ZM povìøilo novým zástupcem Mìsta
Náchoda v Euroregionu Glacensis starostu ing. Oldøicha Ètvrteèku.

Rada mìsta 10. 12. 2002
Nájemní smlouvy na kontaktní místa
odboru Státní sociální podpory
l RM schválila nové nájemní smlouvy
pro kontaktní místa odboru státní sociální podpory. Jedná se o smlouvy s tìmito subjekty: Mìsto Hronov, Mìsto Èervený Kostelec, Mìsto Broumov, Mìsto
Police nad Metují, Nemocnice Jaromìø
a Mìsto Èeská Skalice.
Zabezpeèení telefonického provozu po
1. 1. 2003
l RM souhlasila se zakoupením telefonní
ústøedny pro budovu nové radnice
a uloila zabezpeèit nákup a propojení této
telefonní ústøedny do spoleèného systému
nového povìøeného úøadu 3. stupnì, a to
tak, aby vechny hovory mezi pracovníky
úøadu byly po 1. 1. 2003 bezplatné.
Uzavírání provozních smluv
l RM svìøila uzavírání provozních smluv
z operativních dùvodù tajemníkovi mìstského úøadu a vedoucí správního odboru. Jedná se o smlouvy týkající se napøí-
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klad dodávek energií, odvozu odpadu,
servisu kopírek, atd.
Projektová dokumentace na lávku
pro pìí
l RM souhlasila s vypracováním projektu lávky pro pìí u Itálie ve dvou variantách  s nástupovou rampou a bez ní.
Souèasnì vyzvala mìstskou architektku,
aby s autorem projektu znovu projednala architektonické øeení stavby.
Majetkoprávní úkony obce
l RM doporuèila ZM schválit prodej objektu èp. 117 v ulici Kladská stávajícím
nájemníkùm s tím, e nebytový prostor
by mìl být pøestavìn na bytovou jednotku. Prodej RM odsouhlasila za pùvodní
nabídkovou cenu 2.320 Kè/m .
l RM uzavøela dodatek k nájemní smlouvì
na mìstskou trnici, kterým se stanovuje
nájemci roèní nájem pøiblinì ve stejné
výi jako v letoním roce, tj. 1.000.000
Kè. Dodatek se uzavírá s platností od
1. ledna 2003 do 31. prosince 2006.
l RM uzavøela nájemní smlouvu s Èeskou Alzheimerovskou spoleèností na
dobu urèitou od 1. 12. 2002 do 31. 12.
2023.
l RM souhlasila s rekonstrukcí a dovybavením hotelu a restaurace Zimní stadion v roce 2003 ve výi 175.432 Kè.
l RM nesouhlasila s ádostí p. Tyburce
a trvá na svém pùvodním rozhodnutí
z 26. 11. 2002, které se týkalo roèního
nájemného v restauraci Na Koupaliti ve
výi 180.000 Kè.
Prodej bytù
l RM schválila základní nabídkovou cenu
bytové jednotky 1+kk v ulici Praská
1526  210 tis. Kè a bytové jednotky 1+1
v ulici Kostelecká 1828  380 tis. Kè.
Komunitní centrum
l RM souhlasila s pro vedením stavebních úprav domu èp. 445 Kladská vyvolaných nesouhlasem Okresní hygienické
stanice v Náchodì se zmìnou uívání
tohoto objektu, který má slouit jako komunitní centrum pro dìti, mláde a dospìlé. Uloila zajistit potøebné finanèní
prostøedky z rozpoètu Správy budov
Náchod, spol. s r. o. Pøedbìný odhad
nákladù je 80 a 100 tis. Kè.
Souhlas s èlenstvím v honebním spoleèenstvu a souhlas s pøièlenìním do honitby
l RM schválila vstup do honebních spoleèenstev Velké Poøíèí a onov a souhlasila s pøièlenìním lesních mìstských pozemkù k honitbám honebních spoleèenstev Velké Petrovice a Stárkov.
Smlouva o péèi o medvìdy
l RM uzavøela Smlouvu o péèi o medvìdy s panem Troutnarem.
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Smlouva o dílo na vypracování PD interiéru Mìstské knihovny
l RM schválila uzavøení smluv o dílo na
vypracování projektové dokumentace
interiéru prvního nadzemního podlaí
a galerie Mìstské knihovny v Náchodì
s ing. arch. Aleem Pøibylem a s akad.
arch. Zdeòkem Tomkem.
Doplnìní organizaèní struktury MìÚ
l RM odvolala Mgr. Hanu Kaparovou
z funkce vedoucí odboru správního a jmenovala ji do funkce vedoucí odboru kanceláøe tajemníka.
l RM jmenovala p. Hanu Rothovou do
funkce vedoucí odboru správního.
l RM zruila oddìlení hospodáøské správy na správním odboru.
TELEGRAFICKY:
l RM nesouhlasila se zajitìním projektové dokumentace na opravu komunikace Nad Celnicí a zaøazením akce do návrhu plánu roku 2003.
l RM nesouhlasila se záborem mìstské
komunikace pro dalí 4 vozy RADIOTAXI u parkovitì u Itálie.
l RM nesouhlasila se zámìrem výstavby chodníku podél komunikace III014
20 Staré Mìsto.
l RM souhlasila se zahájením pøípravných projekèních prací s propoètem na
úpravy zimního stadionu.
l RM vzala na vìdomí zápis z komise
výstavby ze dne 4. 12. 2002.
Kruhový objezd u Itálie v Náchodì
 tisková zpráva ze 4. 12. 2002
Vzhledem ke kritice, která se objevila ve
sdìlovacích prostøedcích v reakci na uzavøení pøechodu pro pìí u kruhové køiovatky pøed Itálií, vyjadøuje Mìsto Náchod 4. 12. 2002 své stanovisko:
Rada mìsta Náchoda vzala na vìdomí projekt kruhové køiovatky u Itálie se ètyømi
pøechody pro pìí, tj. vèetnì pøechodu na
pøedmìtném místì. O nevyznaèení pøechodu pøi realizaci projektu rozhodl KÚ Policie ÈR. Není známo, kdo dal podnìt k uzavøení pøechodu èervenobílými pentlemi.
Stavba kruhové køiovatky byla Øeditelstvím silnic a dálnic provedena na základì
jejího ohláení stavebnímu úøadu. V pøípadì akce na ohláení není podmínkou stavební øízení a kolaudace. Z tohoto dùvodu
vyznaèení pøechodu není vymahatelné ve
správním øízení a Mìsto Náchod nemùe
oprávnìné pøipomínky chodcù uplatnit
úøední cestou. Dosavadní výzvy k obnovení pøechodu adresované Mìstem písemnì
Policii KÚ se zatím nesetkaly s kladnou
odezvou. Dotazy a pøipomínky obèanù by
mohly tuto iniciativu mìsta podpoøit.
S problémem úzce souvisí stavba lávky
pro pìí, která vede z Kamenice podél
eleznièní tratì k vlakovému a autobusovému nádraí. Stavbu by mìlo financovat

Mìsto. Její dokonèení se pøedpokládá
v kvìtnu 2003. Nedoøeen zùstává úsek
pro chodce z Kamenice na nádraí. Lávka v nejdraí variantì s nástupovou rampou za cca 3 mil. Kè je nezbytná jen
v pøípadì zruení pøechodu pro pìí  èásti
hlavní mìstské pìí osy.
A do stavby kruhové køiovatky u Itálie
a jetì pár dní po jejím otevøení pøechod
pro chodce, by nebyl oznaèen podélným
znaèením, fungoval tak, jako døíve
a k váným kolizím nedocházelo. Situace se naopak stala pøehlednìjí a bezpeènìjí tím, e uprostøed vozovky vznikl pro chodce odpoèinkový ostrùvek. Øidièi automobilù, zejména z Náchoda
a okolí, vak velice rychle zareagovali na
vystoupení nìkterých veøejných èinitelù
v náchodské televizi a neoznaèený pøechod øidièi pøestávají respektovat!
Jménem pøedstavitelù mìsta proto vyzýváme vechny úèastníky silnièního
provozu k ukáznìnosti, vzájemné ohleduplnosti a slunosti. Jedinì tak bude
moné pøedmìtný dopravní problém objektivnì posoudit a vyhodnotit. Za vstøícný pøístup svým obèanùm  automobilistùm a chodcùm  dìkujeme.

ZÁPIS
do 1. tøíd základních kol
pro kolní rok 20032004
se koná
v pátek 17. ledna 2003
od 14 do 17 hodin
a v sobotu
18. ledna 2003
od 8 do 11 hodin
ve vech základních kolách
v Náchodì
Pozn.: Pøi zápisu je tøeba pøedloit
rodný list dítìte.

Dny
Evropského
dìdictví
2002
V rámci Dnù evropského dìdictví 2002
byly dne 14. 12. 2002
slavnostnì pøedány
ceny Ministerstva kultury Èeské republiky
v oborech neprofesionálních umìleckých aktivit. Cenu za èinnost v neprofesionálních hudebních oborech získal dirigent náchodského Komorního orchestru Slávy Vorlové Jindøich
Roubíèek.
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INFORMACE OBÈANÙM
Mìstský úøad v Náchodì upozoròuje obèany na nìkteré
zmìny ve své organizaci v souvislosti s reformou veøejné
správy. Od 1. ledna 2003 budou pøestìhovány nìkteré odbory zajiující výbor státní správy do stávajících budov Okresního úøady Náchod.
Jednotlivé odbory budou umístìny takto:
1. V budovì Okresního úøadu v ulici Nìmcové èp. 2020
 pøízemí bude sídlit odbor dopravy a silnièního hospodáøství (registr vozidel a registr øidièù) a èást odboru
správního (pøihlaování trvalého pobytu, vydávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù).
2. V budovì Okresního úøadu v ulici Palachova 1303
 1. poschodí, bude sídlit odbor ivotního prostøedí, odbor obecní ivnostenský úøad, èást odboru sociálních
vìcí a zdravotnictví (mimo dávek sociální péèe) a odbor
kanceláøe tajemníka.
3. V budovì Nové radnice, Masarykovo nám. èp. 40  zde
bude umístìn odbor finanèní, odbor správy majetku, èást
odboru správního (oddìlení hospodáøské správy, matrika), dále zde bude, jako dosud, sídlit vedení radnice
a tajemníka MìÚ.
4. V budovì Staré radnice, Masarykovo nám. èp. 1  zde
bude sídlit odbor kolství, kultury a sportu a odbor výstavby a èást odboru sociálních vìcí a zdravotnictví (dávky, sociální péèe).
5. Odbor státní sociální podpory zùstává beze zmìny a tak,
jako dosud, bude zajiovat výbor státní správy pro území celého okresu Náchod ve svých kontaktních místech.
Dále upozoròujeme obèany, e od 1. ledna 2003 ji nebude moné hradit správní poplatky na MìÚ prostøednictvím
kolkù, ale pouze v hotovosti!
Podrobnìjí informace naleznou obèané v lednovém vydání Náchodského zpravodaje.
Informace o vech zmìnách Vám podají pouèené pracovnice v podatelnì MìÚ, Masarykovo námìstí èp. 40.
Protoe se jedná o rozsáhlé zmìny v organizaci veøejné
správy, nelze z poèátku vylouèit nìkteré problémy. Prosíme
proto obèany o trpìlivost a pochopení. Budeme se snait
Vás o vech dalích zmìnách vèas informovat.
Nývlt Pavel, tajemník MìÚ Náchod
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Pøehled výstav

poøádaných v lednu 2003
Okresním muzeem v Náchodì
Náchod v obrazech Karla afáøe,
Emila Tyle a Karla Benee
Pøednákový salonek a chodba stálé expozice Okresního
muzea, Masarykovo námìstí, èp. 18, Náchod
7. 12. 2002  28. 2. 2003,
dennì mimo pondìlí 9.0012.00; 13.0017.00 hod.
Výstavu je mono zhlédnout jako souèást prohlídky stálé
expozice, nebo samostatnì za sníené vstupné 10 a 5 Kè.
Betlémy ze sbírek Okresního muzea v Náchodì
Výstavní síò, roh Tyrovy a Zámecké ulice, Náchod
17. 12. 2002  4. 1. 2003; dennì mimo nedìle a pondìlí
9.0012.00; 13.0017.00 hod.
Tradièní výstava betlémù ze sbírek Okresního muzea v Náchodì. Vstupné: 10; 5 Kè.
Výstava prací ákù výtvarného oboru ZU Náchod
Výstavní síò, roh Tyrovy a Zámecké ulice, Náchod
14. 1.  15. 2. 2003;
dennì mimo nedìle a pondìlí 9.0012.00; 13.0017.00 hod.
Vstupné: 10; 5 Kè.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18
dennì mimo pondìlí 9.0012.00, 13.0017.00 hod.
Stálá expozice zachycuje historický vývoj na území mìsta
Náchoda a v náchodském regionu od nejstarích doloitelných
projevù ivota pravìkých lidí a do roku 2000. Organizované
výpravy lze objednat na èísle: 491 433 722. Vstupné: 30; 15
Kè, studenti v rámci kolní výpravy 10 Kè, uèitelé jako doprovod zdarma.
Pevnost Dobroov
Dobroov. Listopadbøezen: Pevnost je otevøena pro objednané výpravy podle dohody.
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást Ès. pohranièního
opevnìní z let 19351938, s prohlídkou rozsáhlého podzemí.
Návtìvu pevnosti lze objednat na tel.: 491 423 248; na adrese: Okresní muzeum, Zámek 1284, 547 01 Náchod; nebo elektronicky: muzeum.nachod@wordonline.cz. Vstupné: 40; 20 Kè.
Podrobnosti o aktuálních, pøipravovaných, ale i ukonèených
výstavách získáte na internetové adrese
http://www.muzeum.nachod.web.wo.cz

Tøíkrálová sbírka 2003
Informace pro Náchodsko, Hronovsko, Policko, Broumovsko, Èeská Skalice a Hoøièky.
Skupinky dìtských koledníkù pøevleèené za tøi krále, budou poèátkem roku za pøítomnosti dospìlého doprovodu koledovat v naich domácnostech i na ulicích. Sbírka probìhne
ve dnech 3.6. ledna na celém území Èeské republiky.
Vybrané pøíspìvky budou pouity na dobroèinné aktivity
Sdruení Èeská katolická charita, zejména na projekty zamìøené na domovy a stacionáøe pro staré a nemocné lidi, domovy
pro matky s dìtmi v tísni, pomoc lidem bez domova, pomoc
lidem postieným pøírodními katastrofami a na humanitární
pomoc do zahranièní. Mottem sbírky je: Pomoc rodinám
a lidem v nouzi u nás i v zahranièí a podpora charitního díla.

leden 2003
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ZE STARÉHO NÁCHODA
Podborní mlýn
Na samém konci katastru Náchoda, pod hrází Podborního
rybníka, tam, kde je dnes Jiráskovo koupalitì, stávalo starobylé roubené stavení Podborního mlýna. Od mlýnského stavení odboèovala smìrem k radechovské silnici stodola a pøes
cestu vpravo byl ve skále vytesán pevný sklep. Zbytek sklepa
je jako malá jeskyòka dochován dodnes a je to jediná stopa po
mlýnu, ketrý vyhoøel roku 1910.
Mlýn byl stavení na Plhovì velmi známé a staøí Plhováci
vyprávìli rádi o tom, e ve mlýnì byl hastrman, který mlýn
ochraòoval. Kdy ale mu jednou mlynáøka nedopatøením usekla
tøi prsty, utekl a mlýn do roka pøiel na buben. Roku 1900
pustý mlýn koupily Mautnerovy textilní závody a pouívaly jej
jako ubytovnu pro své dìlníky.

Snad nìkdy v 19. století vznikla povìst, e ve mlýnì pøespal
poslední noc pøi svém odchodu z vlasti Jan Ámos Komenský.
Povìst je ale zcela nepodloená a reprodukuje jen vlasteneckou touhu naich obyvatel, kteøí se chtìli pochlubit pobytem
Komenského u nás v Náchodì.
Oldøich afáø

Vánoce

Lednová výroèí
S narozením Nového roku si letos
mùeme pøipomenout, e dovrila deset
let své existence Èeská republika a vstoupila do svého jedenáctého roku.
Na samém zaèátku roku mají výroèí dva
sochaøi, s jejich díly se setkáváme i v naem mìstì.
Na Nový rok 1893 se narodil Karel
Dvoøák, jeho skupina plastik zdobí prùèelí jednoho z reprezentativních domù
Kamenice (èp. 105), pùvodnì Bartoòova,
sídla náchodské knihovny.
Na Kamenici najdeme na Havlíèkovì
domì (èp. 114) i díla druhého, Jaroslava
Horejce. Vytvoøil i plastiku na hronovském hrobì Aloise Jiráska. Zemøel 3. ledna 1983.
Dne 8. ledna 1943 zemøel v Náchodì
první pøedseda Èeského olympijského
výboru (od roku 1896 do roku 1929),

dlouholetý pøedseda Klubu èeských turistù dr. Jiøí Stanislav Guth  Jarkovský.
Po studiích byl krátce vychovatelem synù
náchodské kníecí rodiny Schaumburg-Lippe.
Pøed padesáti lety, 19. ledna 1953, zemøel akademik prof. ing. dr. Josef Øezníèek, pøední pøedstavitel èeské elektrotechniky, vìdec evropského jména. Narodil se 1. dubna 1893 v Havlovicích,
vystudoval na tehdejí náchodské reálce,
maturoval tu v roce 1911. Jeho jméno
nese ulice pøed gymnáziem.
Ve Slatinì nad Úpou se v uèitelské rodinì narodil 22. ledna 1873 violoncellista, zakládající èlen slavného Èeského
kvarteta Otto Berger. Zemøel pøedèasnì
ètyøiadvacetiletý, odpoèívá na náchodském høbitovì.
AF

KRONIKA
Narodili se

23. 11.

14. 10.
Karolína Dolealová
V listopadu 2002:

26. 11.
27. 11.
29. 11.

V øíjnu 2002:

3.
5.
7.
8.

11.
11.
11.
11.

13.
15.
16.
19.
22.

11.
11.
11.
11.
11.

Tereza Jirouchová
Helena Mervartová
imon Petrá
Monika Øíhová
Aneta Støíbrná
Aurelie Karvaiová
Lucie Kolesárová
Markéta Èervinková
Simona Dörnerová
Terezie Donajová

Luká Neugebauer
Klára Ungerová
Richard Umlauf
Daniel Kanìra
Markéta Jiøíová

Byli oddáni

V listopadu 2002:
9. 11.
Jiøí Dvoøák
Jana Lochmanová

Trutnov
Bohuslavice

Ludvík Vlach
Monika Kubeèková

Náchod
Náchod

v Azylovém domì pro matky s dìtmi
v Náchodì
Stává se ji tradicí, e do Azylového
domu míøí kolem Vánoc dárky od sponzorù a dìti tak mohou se svými maminkami zaít pøíjemnou radost z obdarovávání. Jejich pøíjmy pokrývají jen to nejnutnìjí, a tak na dárky èasto nezbývá.
Proto bych chtìla podìkovat vem, kteøí pøispìli a mají zásluhu na tom, e budeme mít na pøilepenou peèivo, ovoce
a zeleninu, pøesnídávky i tolik potøebné
pleny. Nae podìkování patøí sponzorùm:
Kimberly Clark Jaromìø, DEVA Nové Mìsto n. M., PaC, a. s., Náchod  ing. Franìk,
Zeleninaovoce manelé Mackovi Náchod, ZD Dolany i loutkovému divadélu
Dìtem pro radost za volný vstup pro nae
dìti. Zároveò dìkujeme pøedstavitelùm
mìsta za dárky pro Mikuláe, Televizi Náchod za zpravodajství z naeho zaøízení
a vem firmám, které se snaily svým vèasným pøíchodem vyøeit jakýkoliv technický problém, který v Azylovém domì nastal. Podìkování za vstøícnou pomoc patøí i broumovské Diakonii.
Za vechno osazenstvo Azylového
domu pøejeme vem dobrým lidem, kteøí
nesou srdce na dlani, vechno krásné,
spokojenost, zdraví, úspìchy v práci a do
nového roku 2003 vechno dobré.
Mgr. Alena Poláková
øeditelka AD
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HISTORIE NÁCHODSKÝCH ÚØADÙ
I. Patrimoniální úøad
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S novým rokem zaèínáme ve zpravodaji nový historický se- podle stejnojmenné zøíceniny hradu, k nìmu patøilo tehdy
riál. Tentokrát vìnovaný, snad pod vlivem právì probíhající jetì mìsteèko ernov a 6 vsí. Roku 1586 byl pøikoupen staa nás vech se týkající reformy veøejné správy, úøadùm. Nej- tek Ratiboøice, roku 1637 drobný statek Heømanice-Vestec,
starím úøadem byl bezesporu patrimoniální neboli vrchní èi roku 1611 statek Tøebeov, roku 1636 statek Miskolesy, roku
1705 statek onov a koneènì roku
vrchnostenský úøad. Jeho pùsob1798 statek Chvalkovice. Vechny
nost, kterou si pozemkové vrchnospøikoupené statky zahrnovaly nìti v historickém vývoji èásteènì
kolik vesnic. Ji od 16. století byla
osvojily a èásteènì dostaly svìøespráva celého panství ustavena
nou od státu, se dotýkala vìcí vev Náchodì, odkud byly v následuøejných, politických, berních, vojenjících letech spravovány i vechny
ských i niího soudnictví a byla
pøikoupené statky. Spoleèní majiodvozována od vlastnictví pozemtelé, a to ji byli Smiøiètí, Trèkové
kového majetku zapsaného v desnebo Piccolomini, ponechali pøi jedkách zemských. Latinské slovo panotlivých statcích pouze drobné
trimonium znamená otcovskou
hospodáøské správy, které mìly na
ochranu, podstatu vìci vak lépe
starosti hospodáøskou agendu jedvystihuje slovo dominium a èesnotlivých dvorù. Lesní správa celéký termín panství. Vrchní úøad
ho panství byla vykonávána ze dvou
(Oberamt, Direktorialamt) se sklámíst a to z Rýzmburku a z Úpice,
dal z celé soustavy dílèích úøadù,
jako byl dùchodní, purkrabský, obroèní, rybní, lesní, dùlní, kde bylo po jednom lesmistru. Spolu s vrchní správou celého
ichtovní, sirotèí, kontribuèní. Od tereziánské a josefínské komplexu statkù byly do Náchoda svezeny i písemnosti jedúpravy krajských úøadù vrchnost vedla politické a správní vìci notlivých pøikoupených statkù, kterých bylo velmi dlouho poa byla v tomto ohledu podøízena krajskému úøadu, který pro uíváno jako záruk práv a majetku panství.
Pøes urèité dílèí zmìny za dalích majitelù, ústøední správa
Náchod sídlil vdy v Hradci Králové. Soudní vìci vedl místní
soud v èele s justiciárem, podøízený apelaènímu soudu v Pra- panství sídlila vdy na náchodském zámku. Kanceláøe vrchnostenského úøadu a jeho starý arze. Nad skupinou velkostatkù patchiv byly do roku 1848 ve velkém
øících jedinému driteli, jako tomu
sále v pøízemí hlavní budovy pùvodbylo v Náchodì, bývala nad spráního zámku. V letech 16501659
vou jednotlivých velkostatkù jmevyrostl severnì od starého zámku
nována ústøední správa, nazývaná
tzv. zámek Piccolominský se dvìnìkdy administrace èi vrchní øedima vedlejími køídly, v nich byly
telství. Roku 1850 byla vrchnostenumístìny byty a kanceláøe zámecská správa politicko-berní i soudní
kých úøedníkù. Tato dvì kratí úøedodevzdána státním úøadùm a sounická køídla, postavená po obou
dùm.
stranách budovy s bránou v podoNáchodské panství patøilo v dobì
bì èestného dvora, byla zdmi spozruení feudálního správního sysjena s turionem, èím vzniklo dalí
tému mezi nejvìtí panství v Èenepravidelné nádvoøí.
chách. Náleelo k nìmu od konce
Pøipomeòme si jetì jména nì15. století vlastní panství náchodkterých významných zámeckých
ské, skládající se z mìsta Náchoda
úøedníkù. V dobì Trèkù byl hejtmapod hradem stejného jména a obcí
nem Jakub páta z Friedeberku, po
Staré Mìsto, Bìloves a Malé Poøínìm Kostelecký ze Sládova. Octaèí patøících mìstu Náchodu, a dále
vio Piccolomini jmenoval regenty
obcí Skalice, Hronov, Machov, Lhonáchodského panství italské dùstojta za Machovem, Poøíèí, Srbská,
níky Braccioliniho a Odoarda PecSedmákovice, ïárky, Zlíèko, Zbeècoriho. David Antonín Nývlt, autor
ník, Roketník, Borová, Èermná,
nejznámìjího ètyøsvazkového urDobroov, Jizbice, Lipí, Braec,
báøe náchodského panství z roku
Pøibyslav, Horní Radechová, Slaví1734, se z písaøe vypracoval a na
kov, Dolní Radechová, Dolní RybSmlouva s vesnicí Øeetova Lhota
øeditele panství. Nechvalnì proslul
níky, Pavliov, Kramolná, Lhotky,
o výkupu z roboty z roku 1799
vrchní Essenther, zatímco vrchní
Trubìjov, Vysokov, Starkoè, Kleny,
Otto Erich zakládal s Josefem RegZliè, Malá Skalice, Zájezd a Vìtrník. K náchodskému panství patøilo dále jetì zboí vízmbur- nerem ve 40. letech 19. století pøádelní koly a snail se rùzské, nazývané jetì v 18. století podle zøíceniny hradu Vízmburk, nými hospodáøskými opatøeními zmírnit bídu poddaných v pøeds mìsteèkem Úpice a okolními 21 vesnicemi. V letech 1565 bøeznové dobì.
Mgr. Lydia Batecká
1612 dolo k pøipojení panství Rýzmburku, opìt nazvaného
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Kontakty zastupitelù mìsta
Birke Jan
místo pro kontakt s volièi: po telefonické domluvì Poslanecká kanceláø Evena Snítilého, T. G. Masaryka 1294
tel.: 491 422 325, 602 160 125; e-mail: birke@psp.cz

Hýblová Vlasta, MUDr.
místo pro kontakt s volièi: po telefonické domluvì
tel.: 491 424 194; e-mail: milan.hybl@worldonline.cz

Brát Mirek
místo pro kontakt s volièi: po pøedchozí dohodì kdekoliv
tel.: 491 428 417; e-mail: xThalasa@seznam.cz

Kopecká Hana
místo pro kontakt s volièi: sportovní hala na Hamrech
 kanceláø, pondìlí 1317 hodin
tel.: 491 424 035, 723 336 863; e-mail: kopecka.h@quick.cz

Cvetanova Iva, Ing.
místo pro kontakt s volièi: dle dohody
e-mail: cvetanova@razdva.cz

Petránek Karel, Mgr.
místo pro kontakt s volièi: Praská 1447, Náchod
tel.: 602 103 775; e-mail: petranek@atlas.cz

Èejchanová Marie, Ing.
místo pro kontakt s volièi: Poslanecká kanceláø Evena
Snítilého, T. G. Masaryka 1294, pondìlí 1316 hodin
tel.: 491 422 325

Øezníèek Jindøich
místo pro kontakt s volièi: Palachova 1742, Náchod
tel.: 491 426 998

Èermák Miloslav
místo pro kontakt s volièi: po telefonické domluvì
tel.: 721 968 851
Fiedler Libor
místo pro kontakt s volièi:
ZU Náchod nebo Partyzánská 102, Náchod
tel.: 491 421 984, 606 226 448; e-mail: fidla@wo.cz
Haek Josef, Ing.
místo pro kontakt s volièi: správa Lesù mìsta Náchoda,
Dobroovská 1443, Náchod (Montace)
tel.: 491 426 688, 606 610 645

árová Ivana, RNDr.
místo pro kontakt s volièi: po dohodì kanceláø ODS Náchod,
Praská 1759 (na Hamrech)
tel.: 491 428 345 do práce, 491 433 414 domù
e-mail: Ivana.Sarova@seznam.cz
ubert Tomá, Ing.
místo pro kontakt s volièi: Projektový ateliér INS  kanceláø,
Palackého 920, Náchod, pondìlí 915 hodin
tel.: 491 422 226, 603 814 115;
e-mail: tomas.subert@insnachod.cz

Kulturní a sportovní nadace
Stejnì jako v minulých letech uskuteènilo se i letos setkání zástupcù Kulturní
a sportovní nadace mìsta Náchoda s podnikateli z okresního mìsta a jeho okolí.
Tentokrát probìhlo 25. listopadu 2002
v noèním klubu hotelu Beránek. V úvodu
slavnostního veèera seznámil pøedseda
správní rady nadace p. Pavel Nývlt vechny pøítomné s èinností za uplynulý rok.
Nadace funguje ji sedm let a v loòském
roce se podaøilo získat pøiblinì 11 milionù korun od nadaèního investièního fondu. Ty byly uloeny
do jedné z bank sídlících v Náchodì a ji nyní nadace èerpá
úroky. Tyto pøíjmy, které pøedstavují zhruba 420 tisíc korun
roènì, musí být èerpány pouze pro úèely kulturních akcí, protoe nadace vyhrála výbìrové øízení právì na kulturní èást.
Dalí peníze jsou získávány od sponzorù, kteøí k 30. listopadu loòského roku
pøispìli èástkou 747
tisíc korun. Podnikatelé, neboli sponzoøi,
mají v podstatì dvì
monosti, jak peníze
darovat místním spolkùm nebo obèanským sdruením. Peníze mohou pøímo
uvedením v darovací
smlouvì vìnovat
konkrétnímu subjektu a nadace peníze

Nové vedení radnice. Zleva:
místostarosta Ing. Jaroslav Rohulán,
místostarostka Ing. Pavla Maríková
a starosta Ing. Oldøich Ètvrteèka.
pøevede nebo mohou nechat rozhodnutí
na její správní radì.
Výe jmenovaná správní rada má celkem
devìt èlenù a dá se oèekávat, e dojde v jejím
sloení k urèitým personálním zmìnám
v souvislosti s podzimními volbami do mìstského zastupitelstva.
Nadaèní peníze jsou vyuívány v souvislosti s náchodskými
kulturními aktivitami. Jedná se napøíklad o pìvecký sbor Hron
nebo náchodskou divadelní scénu. Ta se postarala o zpestøení
veèerního setkání v podobì úryvku z divadelního pøedstavení.
Nadace kromì kultury podporuje také sport, a to zejména
dìtí a mládee.

Náchodský zpravodaj
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Dùm na pùli cesty Náchod
pomoc mladým dospìlým lidem
Ve støedu 4. prosince 2002 Farní charita Náchod slavnostnì zahájila provoz Domu na pùli cesty v Náchodì. Jedná se
o èasovì omezenou slubu mladým dospìlým lidem ve vìku
1826 let (muùm i enám), kteøí se z rùzných dùvodù ocitli
v tíivé ivotní situaci. Èást klientù pøichází ze zaøízení pro
ústavní výchovu. Dalí èást pøichází na doporuèení pracovníkù sociálních odborù pøi mìstských úøadech, sociálních kurátorù, pracovníkù OPD, probaèních pracovníkù, pracovníkù
krizových center a dalích institucí. Jde o novou a zatím jedinou sociální slubu tohoto typu v Královéhradeckém kraji.
Dùm na pùli cesty (DPC) bude klientùm poskytovat komplex sociálních slueb, mezi nì patøí ubytování a monost
stravování, poradenství, pomoc pøi prosazování práv a zájmù,
pomoc pøi hledání zamìstnání a vlastního ubytování, psychosociální trénink, výchovné a vzdìlávací programy, pracovní
terapie. Slubu DPC bude zajiovat profesionální tým zamìstnancù a bude poskytována v omezené délce trvání  1 rok,
max. 18 mìsícù. Provoz DPC bude nepøetritý  24 hodin dennì. Kapacita zaøízení je 10 klientù, podle standardù Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR. V pøípadì nouzových a ivelných událostí je moné kapacitu rozíøit.
Dùm na pùli cesty (DPC) nepøijímá k pobytu lidi závislé na
drogách a alkoholu. Pøijatá osoba musí být svéprávná. Klient
by mìl být schopen respektovat pravidla DPC, usilovat o øee-

ní svojí obtíné situace a tento zájem dokazovat plnìním dílèích krokù. Sluby DPC Náchod mají monost vyuít mladí
lidé z Královéhradeckého kraje a osoby s vazbou na tuto oblast.
Kontakt: Bc. Adéla Linhartová
Farní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod
Tel.: 491 433 499, mobil: 602470 474
Email: charita.nachod@mybox.cz

Ocenìní dárcù krve
Ji tradiènì ke konci roku byly v obøadní síni MìÚ v Náchodì slavnostnì
pøedány bronzové, støíbrné a zlaté medaile proj. MUDr. Jana Jánského za 10,
20 a 40 bezplatných odbìrù krve.
Bronzové medaile pøevzali:
Jelínková Kateøina, Kubeèková Markéta,
Osobová Jana, Pibilová Helena, Skoøepová Petra, Ticháèková Renata, Tláskalová Jana, Hromádko Martin, Macháò
Libor, Paleèek Libor, Zelený Jaroslav
a ïárský Jaroslav  vichni z Náchoda.
Støíbrné medaile pøevzali:
z Náchoda  Beranová Marcela, Hejnyová Monika, Machová Alena, Máslová
Radomíra, Nosková Olga, Slezáková Vlasta, Dìdek Ale, Falta Petr, Felkl Tomá,
Klabaèka Jindøich, Ing. Korda Pavel, Osoba Jaromír, Seibert Josef a Zlatohlávek
Petr, Malík Rudolf z Kramolny, Rázl Jaroslav z Nového Hrádku.
Zlaté medaile pøevzali: Doleèková Oldøika  Èeská Skalice, Masárová Lidmila  onov u Nového Mìsta, Rundtuková Stanislava  Brod 4, Sedláková Anna
 Náchod, Tondrová Miloslava  Náchod,
Bajer Jaromír  Hronov, Emmer Jaroslav
 Nové Mìsto n. M., Fiala Antonín  Jaromìø, Filip Josef  Teplice n. M., Gorgan Josef  Stárkov, Ing. Hamp Ferdi-

nand  Náchod, Hanu Pavel  Náchod,
Hlavatý Milan  Broumov, Ing. Hrubý Bohuslav  Èeská Skalice, Chmelík Pavel
 Provodov, Ing. Janeèek Jiøí  Police
n. M., Jungman Libor  Hronov, Kava
Èestmír  Velké Poøíèí, Lelek Alexandr
 Malé Poøíèí, Malý Ladislav  Teplice
n. M., Marek Lubomír  Náchod, Mela
Zdenìk  Chvalkovice, Neutvich Václav
 Èeská Skalice, Plodek Jaroslav  Náchod, Regner Otakar  Èervený Kostelec, Samek Josef  Zblov, Seidlman Jaroslav  Police n. M., Stránský Igor  Jaromìø, Ing. Sýkora Milan  Jaromìø, Vít
Jiøí  Chlístov, Dobruka.
Oblastní spolek Èeského èerveného
køíe v Náchodì dìkuje vem dárcùm za
to nejcennìjí, co èlovìk má  svoji krev.
Ta vae pomohla zachránit zdraví a ivot pøi tìkých operacích, po úrazech,
autohaváriích i pøi tìkých porodech.
Díky Vám vem. Díky za odvahu a odhodlání pomoci druhému èlovìku. Díky
za to, e dáváte ostatním lidem pøíklad
vysoce mravního jednání.
Do nového roku Vám
Oblastní spolek Èeského èerveného køíe pøeje hodnì zdraví, síly
i zasloueného osobního tìstí.
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Investièní akce realizované v roce 2002
Výstavba 41 bytových
jednotek SUN II
V souèasné dobì plynule pokraèuje
výstavba 41 nájemních bytù v lokalitì nad
nemocnicí. Stavba bude dokonèena
v dohodnutém termínu do 30. 4. 2003.
Následnì bude probíhat kolaudaèní øízení a byty budou od èervna pøedávány
do uívání nájemníkùm.

byla realizována v úzké spolupráci s ÈEZ,
a. s., Teplárnou Náchod, která zajiovala realizaci parovodu a následnì pak
Mìsto Náchod zajistilo ve spolupráci
s firmou STRABAG, a. s., zádlabu povrchu vozovky a chodníku. Celkový náklad
na realizaci stavby se pohyboval v èástce
5 mil. Kè, podíl na zádlabì èinil cca
2 mil. Kè. Mìsto Náchod usiluje o monost pokraèovat v obdobné úpravì
v prostoru komunikace Kamenice.

Montace

Plynofikace
mìstských èástí
Za velice plodné a úèinné spolupráce
s Východoèeskou plynárenskou, a. s., Hradec Králové støedisko Dvùr Králové nad
Labem byla provedena plynofikace v tìchto èástech mìsta:
 ul. Vodárenská  STL plynovod v délce
245 m, 7 ks domovních pøípojek v délce
83 m, celkový náklad stavby 460.000 Kè,
STL Plynovod Náchod Lipí  I. èást STL
plynovod v délce 795 m a 25 ks domovních pøípojek v délce 120 m. Celkový
náklad stavby je 1.300.000 Kè.
STL Náchod  Jiráskova chata Dobroov  STL plynovod v délce 1470 m
a 2 ks domovních pøípojek v délce 135
m, celkový náklad stavby èinil 1,6 mil. Kè.

Pìí zóna
Palackého ulice
Obyvatelé Náchoda ji zapomnìli, ale
od dubna do èervence probíhala oprava
parovodu a pak následnì byla provedena zádlaba ve stylu pìí zóny. Tato akce

V závìru roku byla Mìstu Náchod nabídnuta monost èerpání dotace ve výi
368 tis. Kè z programu Ministerstva pro
místní rozvoj  cestovního ruchu lázeòských míst. Mìsto Náchod tuto nabídku
pøijalo a operativnì byla zajitìna oprava povrchu pìí stezky v prostoru Montace vèetnì úpravy povrchu køiovatky
u lázní v Bìlovsi. Celkový náklad této
akce byl 980 tis. Kè.

Oprava støech v Z TGM
 171.000 Kè
 dodavatel IZOL CENTRUM, s. r. o.,
Rychnov nad Knìnou
Oprava rozvodù TUV
a topné vody v Z Komenského
 767.000 Kè
 dodavatel R.O.K. 93, spol. s r. o.,
Trutnov
Pøístavba výtahu a spojovacího
koridoru v Z Komenského
 2 mil. Kè (státní dotace)
 dodavatelé: Petr Mazáè, Náchod
a INEX, a. s., Náchod
Oprava opìrné zdi v Z Sokolská
 255.000 Kè
 dodavatel Adapt ing., s. r. o., Náchod
Oprava sociálního zaøízení
v M Komenského
 140.000 Kè
 dodavatel Martin Hájek, Náchod
Oprava a nátìr oken v M Alova
 140.000 Kè
 dodav. Petr Pinkava, Horní Radechová
Oprava rozvodù ústøedního topení
v M Myslbekova
 270.000 Kè
 dodavatel Topenáøství, s. r. o., V. Poøíèí

Mìstská knihovna
Po velkých tìkostech byly zahájeny
stavební úpravy objektu Mìstské knihovny v Náchodì. Jedná se objekt v zájmu
památkové péèe zapsaný v seznamu stavebních památek, a proto je nutno postupovat velice obezøetnì ve vech èinnostech. Pøesto lze konstatovat, e základní problémy jsou øeeny a v dalím
období je mono pøedpokládat ji plynulý postup stavebních prací.

Vìtí akce
z údrby a investic
Zateplení fasády a výmìna oken v Z
TGM  kompletní dokonèení obou budov  2.700.000 Kè v roce 2002, celkový náklad od roku 1996  cca 26 mil. Kè
 dodavatel 1. budovy PRÙMSTAV,
s. r. o., Náchod  dodavatel 2. budovy
Pavel Jirka, Náchod

Stavební úpravy v M Bìloves
 190.000 Kè
 dodav. ODMM HONZU, s. r. o., Náchod
Nátìr støechy a oprava fasády
kaple P. Marie na Plhovì
 100.000 Kè
 dodavatel Henryk Donaj, Náchod
Restaurování Mariánského sloupu
a sousoí Kalvárie na Masarykovì nám.
 138.000 Kè
 restaurátor Jindøich Roubíèek
Oprava vzduchotechniky
 plavecký bazén
 475.000 Kè
 dodavatel EKO-EKVITERM, s. r. o.,
Pøedmìøice nad Labem
Oprava topného systému
v Azylovém domì
 310.000 Kè
 dodavatel Milo tìpánek, Babí
Komunikace a parkovitì na hrázi
 456.000 Kè
 dodav. STRABAG, a. s., Rychnov n. K.

Náchodský zpravodaj
Výstavba restaurace
Na Koupaliti
Stavba restaurace Na Koupaliti byla
zahájena v bøeznu a dokonèena v záøí
letoního roku. Samotná stavba je provedena na zachovalé spodní èásti stavby
bývalé restaurace, která byla v roce 2000
znièena poárem. Dispozièní øeení
vycházelo z prostorových moností stávajícího pùdorysu spodní èásti stavby. Stavbou vznikly v prvním nadzemním podlaí

salonek s kapacitou 40 hostù, restauraèní místnost pro 60 hostù, sociální zázemí
pro hosty a dalí provozní místnosti jako
jsou: kuchyò, sklady, kanceláø, soc. uzel
zamìstnancù. V suterénu stavby zùstal nadále stávající bufet pro koupalitì, kotelna, sklad a novì vznikly pøípravna ovoce
a zeleniny, sklad mraených potravin. Celý
objekt je øeen jako bezbariérový. Vybavení nové restaurace splòuje vekeré novì
zavádìné normy a související pøedpisy
s provozem obdobných zaøízení.
Celkové finanèní náklady na provedení stavby èinily 5.973.000 Kè. V návaznosti na stavbu byl samostatnì øeen interiér a vybavení restaurace nábytkem,
finanèní náklady vybavení restaurace jsou
ve výi 675.000 Kè. Výe pojistného plnìní dosud poskytnutého Èeskou pojiovnou, a. s., investorovi na výstavbu nové
restaurace èinily 3.889.844 Kè. Hlavním
dodavatelem stavby restaurace Na Koupaliti byla stavební firma DELTA,
s. r. o., Velké Poøíèí, dodavatelem vìtiny
mobiliáøe firma INEX CS, a. s., Náchod.

Stavební úpravy
komunikace ulice
preòarova Náchod
Projektant:
Stavební projekce Petr Tome Náchod
Zhotovitel stavby:
Silnice Hradec Králové, a. s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zahájení stavby:
Dokonèení stavby:
Finanèní náklad:
celkem
z toho dotace

15. 10. 2001
28. 5. 2002
3.216.000 Kè
611.000 Kè

Akce byla zahájena na podzim roku
2001, dokonèena a uvedena do trvalého
provozu v kvìtnu 2002. Rozsah prací øeil celkovou úpravu komunikace ulice
preòarovy v délce 277 m, od køiovatky s ulicí Rajmonovou, po køiovatku
s ulicí Pod Brankou. Souèástí stavebních

úprav bylo provedení nové konstrukce
komunikace s ivièným povrchem, vybudování zpevnìných ploch pro napojení
stávajících objektù, úpravy zelených
ploch. Stavba dále zahrnovala nezbytné
pøeloky podzemních inenýrských sítí
a odvodnìní komunikace.
Realizací akce bylo získáno 1.650 m
novì zpevnìných bezpraných místních
komunikací. Byly vytvoøeny podmínky pro
zkvalitnìní bydlení po stránce hygienické, sníení hluènosti, zajitìní zvýené
bezpeènosti provozu.

Vodovod
a kanalizace Náchod
 Braec  ulice
Novomìstská
Projektant:
Jindøich Øezníèek, projektant vodárenských a kanalizaèních zaøízení, Náchod
Zhotovitel stavby: Petr MARÁLEK
Borská 1851, 547 01 Náchod
Zahájení stavby:
12. 8. 2002
Rozpoètové náklady:
celkem
9.059.000 Kè
z toho vodovod
4.356.000 Kè
kanalizace
4.703.000 Kè
Státní dotace z RN:
celkem
4.221.000 Kè
z toho vodovod
1.803.000 Kè
kanalizace
2.418.000 Kè
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Celková délka:
vodovod
kanalizace

1.496 m
1.409 m

Vodohospodáøské povolení na realizaci
stavby bylo vydáno ji v roce 2001, avak
z dùvodu nedostatku finanèních prostøedkù nemohla být stavba v r. 2001 zahájena. Pøes nìkolik ádostí a urgencí se
Mìstu podaøilo zajistit v prùbìhu r. 2002
dotaci ze státních prostøedkù, na podkladì které bylo moné v mìsíci srpnu
stavbu zahájit.
Vodovod po vybudování zabezpeèí
zásobování celého území lokality Braec pitnou vodou.
Souèasné zásobování objektù z individuálních zdrojù  vlastních studní je nedostateèné díky malé vydatnosti a obsahu vìtího mnoství nepøípustných kodlivých látek. Po napojení objektù na
vodovod budou tyto závané nedostatky
odstranìny. Souèástí stavby vodovodu je
podchod pod øekou Metují, kde je mimo
kanalizace a ovládacích kabelù elektro vybudována rezerva pro monost budoucího napojení STL plynovodu a kabelovou
trasu slaboproudých rozvodù.
V souèasné dobì je provedeno napojení na hlavní øád, podchod pod øekou a cca
polovina trasy vèetnì odboèek pro pøipojení objektù. V letoním roce je pøedpoklad ukonèení trasy v prostoru u rybníka.
Kanalizace je navrena jako oddílná
a bude slouit k odvedení splakových
vod z oblasti stávající zástavby, které jsou
souèasnì vypoutìny do nefunkèních
ump a v nìkterých pøípadech pøímo do
vodoteèe. Nová kanalizace je budována
pro 327 ekvivalentních obyvatel, co zahrnuje napojení vech objektù obèanské
zástavby lokality Braec. Souèástí výstavby kanalizace je vybudování èerpací stanice k pøeèerpávání splakových vod na
levý bøeh øeky Metuje a dále výtlaèným
potrubím do stávající ÈOV.
Souèasnì je provedeno napojení na
hlavní kanalizaèní øád pøed ÈOV, podchod pod øekou na druhý bøeh øeky
Metuje, dále hlavní trasa do prostor pod
rybníkem. V letoním roce se uvauje
jetì se zahájením stavby èerpací stanice, která by mìla být pøipravena pro
montá vnitøního vybavení.
Pøedpokládá se celková rozestavìnost
ve výi 4,3 mil. Kè.

leden 2003
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Podchody
mezi ul. Volovnice
a ul. Raisova v Náchodì
Jedná se o pìí podchody u Itálie a u
jídelny protínající eleznièní tra Týnitì nad Orlicí  Mezimìstí, jejich vzájemná vzdálenost je 157 metrù.
Oba výe uvedené podchody byly provedeny v hrubé stavbì z prefabrikova-

ných elezobetonových rámù IZM 23/10
o délce 6 m (hloubka podchodù) a svìtlé íøce 3,05 m. Zároveò byla dokonèena
kanalizace.
Stavební práce byly zapoèaty 14. 10.
2002 a s ohledem na klimatické podmínky byly k 13. 12. loòského roku dokonèeny.
V pøítím roce na jaøe 2003 zbývá dokonèit kompletnì povrchy podchodù,
osvìtlení a chodníky.

Vánoèní strom
v Náchodì
V roce 2002 byl opìt vìnován obèany
vánoèní strom, který je umístìn na námìstí v prostoru pøed novou radnicí.
Je nutné zdùraznit, e krásný smrk byl
mìstu darován. Nebyl to první strom od
obèanù Náchoda. Ji nìkolik let nám své
stromy obèané z mìsta i okolních obcí
nabízejí. Ne vechny jsou vak k pokácení odborem ivotního prostøedí vdy povoleny. Ten souèasný strom Mìstu nabídli
manelé Cvetanovi. Smrk rostl v pøehoustlé skupinì spoleènì s nìkolika hodnotnìjími druhy jehliènanù, kterým bránil
v rùstu a ve vytvoøení typického habitu.
Svými vìtvemi také zasahoval do drátù
elektrického vedení. Manelùm Cvetanovým bylo správním rozhodnutím ze dne
25. 9. 2002 pokácení povoleno a souèasnì uloeno provedení náhradní výsadby
v poètu 6 ks døevin.

Sládek roku 2002
je z Náchoda
V úterý 3. prosince 2002 v prostorách
Historického sálu smíchovského pivovaru Staropramen probìhlo slavnostní vyhláení cen Sdruení pøátel piva za rok 2002. Sdruení pøátel piva
(SPP) volilo ji po deváté nejlepí piva
roku (v sedmi kategoriích), Minipivovar
roku, Hospodu roku a Sládka roku.
Pivovar Náchod ji tradiènì neodjídí
z této akce s prázdnou  v roce 1997
a 2000 zde zvítìzil ná Diamant  pivo
se sníeným obsahem cukrù (døíve dia),
a v letech 1999 a 2001 exceloval v kategorii speciálù speciální svìtlý 16% Primátor Exkluziv. Primátor uspìl i v roce
2002  sládek naeho pivovaru pan Pavel Koøínek byl vyhláen Sládkem roku
2002!
Pan Koøínek vystudoval v letech 1966
a 1970 SP potravináøské technologie:
obor kvasná technologie, a od roku 1972
je zamìstnancem pivovaru, kdy od roku
1977 pracuje ve funkci sládka  ocenìní
je moné pokládat i za ohodnocení jeho
více ne ètvrtstoleté práce pro znaèku
Primátor.

SPP vzniklo v roce 1997 pøejmenováním Strany pøátel piva, která byla zaloena v lednu roku 1990 plzeòskými studenty Pedagogické fakulty. Z pùvodnì
zamýlené studentské recese se stala strana, která se, i bez výraznìjího úspìchu,
úèastnila voleb. V souèasné dobì se SPP
zabývá pivovarnictvím, chmelaøstvím, sladovnictvím, pivovary, pivem a pohostinstvím.
Náchodský pivovar se bude opìt úèastnit v rámci expozice Královéhradeckého
kraje 12. mezinárodního veletrhu turistických moností v regionech REGION
TOUR, který se koná ve dnech 9.12.
ledna 2003 na Brnìnském výstaviti
 pøípadní zájemci jej naleznou v pavilonu
B, èíslo expozice 065. Vedle nabídky exkurzí pro organizované návtìvníky zde
budou prezentovány vechny produkty
pivovaru a bude moné vedle klasického leáku výjimeènì ochutnat i toèenou
podobu speciálního 24% Primátora DOUBLE. První dva dny veletrhu jsou urèeny odborníkùm, víkendový program a nabídka budou pak zamìøeny na irokou
veøejnost.
Ing. Frantiek Meduna

Pracovníci Technických slueb
instalují na námìstí darovaný strom
pøed prvním adventním setkáním,
v nedìli 1. prosince 2002

Podìkování
Mìsto Náchod dìkuje vem obèanùm,
kteøí pøispìli do sbírky pro Psí domov
v Lukavici, poøádané v prosinci 2002.
Sbírka byla velice úspìná a vìøíme, e
zvíøátkùm pomùe pøekonat dlouhé zimní období. Zvlátní podìkování patøí
MVDr. Brandejsovým, kteøí jako kadoroènì pøispìli do sbírky nejvíce.
Ludmila Horáková

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání
Náchod
Leden 2003

K Semináø:

Bakaláøi  vysvìdèení a pøijímací øízení; Lektor: Mgr. Michal Musílek; 9. 1. 2003 1418 hod.; CV Náchod
Dalí informace: Semináø je urèen pro
pracovníky zodpovìdné za evidenci ákù
koly a tisk vysvìdèení.
K Semináø: Praktické èinnosti 3.
Lektorka: PaedDr. Marta Pohnerová
9. 1. 2003; 8.3013 hod. CV Náchod
K Semináø: Jak vyuèovat mluvení v hodinách AJ; Lektorka: Mgr. Zdena Jirková;
15. 1. 2003; 1415.45 hod.; CV Náchod;
dalí informace: Èást cyklu Metodika AJ
K Semináø: Lidová tvorba  Kraslice 1.
Lektorka: Anna Rusová; 15. 1. 2003;
1417 hod. CV Náchod
K Semináø: Praktická pozitivní psychologie 4.; Lektorka: PaedDr. Aneka Kmeová; 16. 1. 2003; 1417 hod.; CV Náchod
K Semináø: Mluvený projev a jeho kultura; Lektor: Jan Pøeuèil; 16. 1. 2003;
916.30 hod.; CV Náchod
K Semináø: Program pro speciální koly I., II. diagnostika; Lektorka: Mgr. Dana
Hruková; 17.18. 1. 2003; dalí èást
28. 2. 2003, 1. 3. 2003; CV Náchod

Keramika
Lektor: Mgr. Jiøí Kuèík; 22. 1. 2003;
8.3013 hod. CV Náchod
K Semináø: Metodické øady TV  1. èást
Lektorka: Mgr. Adriana Koláøová; 22. 1.
2003; 1416 hod.; Z Náchod Plhov
K Semináø: Program výtvarné výchovy
1.; Lektor: PaedDr. Marta Pohnerová; CV
Náchod; 23. 1. 2003; 8.3013 hod.
K Semináø: Jak vyuít vhodné texty
v preventivních programech kol
Lektor: Boena Blaková; 23. 1. 2003
1417 hod.; CV Náchod
K Semináø: Lidová tvorba  kraslice 2.
Lektor: Anna Rusová; 29. 1. 2003
1417 hod.; CV Náchod
K Semináø: MÌSTO  projektové vyuèování 1.; Lektor: Mgr. Zdenìk Petrela;
29. 1. 2003; 14.3017.30 hod.; CV Náchod
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Pedagogické
centrum
Hradec
Králové

K Semináø:

Nabízíme Vám kurzy úèetnictví:
 Jednoduché úèetnictví
 Podvojné úèetnictví  kvalifikaèní
nebo rekvalifikaèní kurz
 Zaèínající podnikatel  kvalifikaèní
nebo rekvalifikaèní kurz.
Více informací na tel.: 491 422 437.
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
 písemnì: Centrum vzdìlávání,
Smiøických 1237, 547 01 Náchod
 elektronickou potou:
centrum@cvnachod.cz
 prostøednictvím webových stránek:
www.cvnachod.cz

Kuelkáøská hala
SKK Primátor Náchod

Program vzdìlávacích
akcí v Náchodì
K 5-06-1-03

Geometrie ètvereèkovaného
papíru I; 15. 1. 2003, 1416 hod. Jiráskovo gymnázium v Náchodì; lektor: RNDr.
Darina Jirotková, PdF UK Praha
K 5-00-1-05 Právnické a ekonomické minimum; 22. 1. 2003, 1317 hod. Jiráskovo gymnázium v Náchodì; lektor: Ing.
Ladislav Forman, Holice v Èechách
Pøihlásit se mùete písemnì na adrese
Pedagogické centrum, Jiráskovo gymnázium v Náchodì, Øezníèkova 451, 547
44 Náchod, nebo prostøednictvím webových stránek www.pgchk.cz.
Pedagogické centrum Hradec Králové zøizuje od 1. ledna 2003 své
pracovitì na Jiráskovì gymnáziu
v Náchodì. Cílem je zajistit pedagogùm a dalím zájemcùm z Náchoda
a okolí co moná nejirí nabídku
vzdìlávacích programù. Blií informace podají pracovníci PgCHK v dobì, kdy je zajitìn provoz poboèky
v Náchodì.
Pondìlí 13.3016.30 hod., støeda
13.1517.15 hod., ètvrtek 14.30
18.30 a v pátek 8.0012.00.

patøila dva dny mládí

O víkendu 14. a 15. 12. 2002 probìhl
v Náchodì 4. roèník turnaje dorostencù
a dorostenek v kuelkách o Pohár starosty mìsta Náchoda. Zúèastnilo se celkem 30 chlapcù a 30 dívek z 15 oddílù
(z toho pìt ze sousedního Polska).
Na fotografii pøedává starosta mìsta
Náchoda ing. Oldøich Ètvrteèka pohár
vítìzi v kategorii dorostencù. Vítìzové
turnaje dostali øadu hodnotných cen, za
které poøadatelé dìkují Pivovaru Náchod,
a. s., Skalièanu, a. s., Èeská Skalice, Kovodrustvu Nový Hrádek, Drogerii Vít,
Sportu Hotárek a pokrývaèství Dyntera.
 kfm 

Od 6. ledna 2003
V pondìlí a ve støedu
19.0020.00 hodin

TJ KRASO Náchod
poøádá 12. roèník Velké ceny Náchoda v krasobluslení, které se uskuteèní ve dnech 11.12. ledna 2003 na
zimním stadionì v Tichém dole.
Závody budou probíhat dennì od
7.30 do 20.00 hodin. Zveme vechny
pøíznivce krasobruslení!

Výbor tìlocvièné jednoty Sokol v Náchodì
zve vechny své èleny i vechny pøátele na tradièní

Novoroèní setkání,
které se koná v nedìli 5. ledna 2003 v 16 hodin v sokolovnì.
Na programu je beseda, hudba, video, obèerstvení.
Pøijïte vichni uvítat nový rok!

Tìlocvièna krytého plaveckého bazénu
Nìco málo o Tae-Bo: Cvièení probíhá
s hudbou. To proto, aby bylo moné
dosáhnout vysokého tempa a dynamiky
pohybu. Tae-Bo je pocitová záleitost. Pouité techniky jsou hodnì podobné technikám z bojových sporù. Nabízí nejkompletnìjí procvièení celého tìla, a to pro
mue i pro eny. Pøijïte si zacvièit a pokuste se cítit své tìlo a moná se Vám pøi
naí spoleèné hodinì pootevøou dveøe do
tajemné komnaty s názvem TAE-BO.
S sebou: pití, ruèník; cena: 60 Kè.
Vstupenky je mon0 zakoupit v pokladnì plaveckého bazénu nebo pøímo na hodinì.
Sportovní zaøízení mìsta Náchoda; tel.:
491 427 740. Cvièení vede a blií informace podá Dita Jaklová tel. 603 423 427.

leden 2003
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Rozpis lékárenské pohotovostní sluby v lednu 2003
1. 1. 2003
5. 1. 2003
12. 1. 2003
19. 1. 2003
26. 1. 2003
2. 2. 2003
9. 2. 2003

lékárna U Zlatého Gryfa, Strnadova 48, Náchod
lékárna U svaté Terezie, Tyrova 866, Náchod
ústavní lékárna, B. Nìmcové 738, Náchod
lékárna U Zlatého Gryfa, Strnadova 48, Náchod
lékárna Na Letné, Èeských bratøí 383, Náchod
lékárna U Itálie, Kamenice 131, Náchod
lékárna U Støíbrného Orla, nám. TGM 45, Náchod

Pøípadné zmìny vyhrazeny!!!

MUDr. Pitorová Elika

4. a 5. 1. 2003

MUDr. Vejmolová Ivana

18. 1. 2003

MUDr. Vokùrková Jarmila

19. 1. 2003

MUDr. Rysnarová Boena

25. a 26. 1. 2003

MUDr. Zdrailová Alena

1. a 2. 2. 2003
8. a 9. 2. 2003

MUDr. Ansorgová Alena
MUDr. Balský Frantiek

Nové Mìsto nad Metují
Havlíèkova 139
Velké Poøíèí
Náchodská 548, Náchod
Denisovo nábøeí 665
Èervený Kostelec
Vìtrník 720
Èervený Kostelec
ul. Burdychových
zdravotní støedisko
Náchod
Denisovo nábøeí 665
Èervený Kostelec, Sokolská
Náchod, Komenského 319

Plynaøská pohotovost v lednu 2003
nepøetritì 721 hodin

Jiøí litr Náchod, oprava plynových spotøebièù
tel. 491 426 721, 728 706 629

PROGRAM
Pátky v Déèku  tradièní program pro
dìti na páteèní odpoledne
(Vdy od 14.00 do 16.00 hodin
za 10 Kè)
10. 1. 2003 Hubneme po Vánocích
O vánoèních svátcích jste jistì nabrali
nìjaké to kilo navíc. Pøijïte k nám
a my Vám je pomùeme shodit. Nebudeme Vám ordinovat zázraèné pilulky, ale zdravý pohyb uvnitø i vnì budovy.
17. 1. 2003 Posilovna s Míou
Pokud Vám ani ná první pátek v Déèku nepomohl zbavit se nadbyteèných
kil, dáme Vám jetì jednu monost.
V naí posilovnì se Vám pod vedením
zkuené instruktorky jistì podaøí znovu získat staré linie. Program je pro
dìti starí 12 let.
24. 1. 2003 Sportovní hrátky
Zábavné odpoledne plné veselí a soutìí  v budovì Déèka i mimo ni. Moná nás èekají i radovánky na snìhu
 koulovaèka a stavìní snìhuláka.

pouze v nedìli a ve svátek
od 9.00 do 13.00 hod.

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

Loutkové divadélko
Dìtem pro radost

Zubní pohotovost v lednu 2003
1. 1. 2003

Lékárenská pohotovostní sluba

Významné akce poøádané Déèkem
v lednu 2003
30. 1.  2. 2. 2003
Lyování v Krkonoích
Èeká Vás: sjezdování v Peci pod Snìkou,
výlety na bìkách, pøi hezkém poèasí bude
i výstup na Snìku. Dále jsou pøipraveny
netradièní zimní sporty a hry na chatì
i venku  napø. sranda cross závod a dalí legrácky a dobrodruství. Vzít si mùete sjezdovky i bìky, ale v rámci správného dobrodruství uvítáme, kdy si vezmete oboje. Stojí to za to, i kdy na tom
stojíte poprvé! Pøihlásit se mùete na
Déèku do 28. 1. 2003.
31. 1. 2003 Výlet s pøekvapením a hrami
Celodenní výlet plný her a zábavy. Místo
urèení i pøesný program jsou zatím obestøeny tajemstvím. Sraz je v 9 hodin
v Déèku. S sebou potøebujete teplé obleèení a jídlo na celý den.
3. 2. 2003 Radujeme se z pohybu
Tancování a cvièení v tìlocviènì Déèka
s Petrou Doèkalovou. S sebou potøebujete jen svaèinu, cvièky, sportovní obleèení a dobrou náladu. 913 hod, vstupné 30 Kè.
4. 2. 2003
Zájezd do aqua-centra v Hradci Králové
Dìti si budou moci vyhrát na tobogánech,

v náchodské sokolovnì uvádí:

4. 1., 11. 1. = 18. 1. 2003
pohádku

Bubáci a Hastrmani
=25. 1., 1. 2. = 8. 2. 2003
pohádku

Pejsek a koèièka

Pøedstavení zaèínají vdy v 15 hodin,
11. 1. a 1. 2. 2003 navíc i v 17 hod.
pro starí dìti a dospìlé.

Srdeènì zveme dìti i rodièe. Loutkáøi.
zaplavat si v protiproudu, a to ve pod
dozorem zkuených pedagogù. Sraz
úèastníkù v 8.15 na nádraí pøed obchodem se zeleninou. Úèast je nutno
potvrdit v recepci Déèka. Cena 150 Kè.
5. 2. 2003 Snìhové hrátky nebo zdobení ubrouskovou technikou
V pøípadì, e bude dostatek snìhu,
probìhnou na náchodském zámku
snìhové hrátky. S sebou jakýkoliv dopravní prostøedek na sníh, kamarády
nebo rodièe. Startovné 10 Kè.
V pøípadì, e sníh nebude, budeme
zdobit Vámi donesené pøedmìty
ubrouskovou technikou. S sebou pøezùvky, pøedmìt ke zdobení, 30 Kè,
kamaráda, dobrou náladu a svaèinu.
Od 913 hodin.
6. 2. 2003 Hrajeme si na malíøe
Malování na ètvrtku i na plátno. S sebou pøezùvky, kamaráda, svaèinu,
malíøskou zástìru, oblíbený tìtec, 30
Kè a spoustu nápadù. Od 913 hodin.
7. 2. 2003 Kouzlíme s textilem
K originál trièku pøijde pouze v Déèku aneb kouzlíme s textilem. Výzdoba donesených trièek rùznými technikami a metodami. Potøebuje jen jednobarevné bavlnìné trièko, pøezùvky,
30 Kè. Od 913 hodin.

Náchodský zpravodaj
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Program Senior klubu Církve v Náchodì
Ètvrtek 9. 1. od 14.30 hod.
Beseda o Bìlovsi s panem Antonínem Samkem
 historie lázní a hranièního pøechodu
Ètvrtek 16. 1. od 14.00 hod.
Tvrz na Studnici  brána do minulosti
Manové krále Pøemysla Otakara
eleznièní putování
 z naeho okolí natoèil p. Jiøí Horák
Støeda 22. 1. od 14.00 hod.
Zajímavosti z Náchodska
 slovem i obrazem vás provede po zaniklých nebo
nepovimnutých událostech naeho okolí p. Oldøich
afáø
Ètvrtek 30. 1. od 14.00 hod.
Posezení u videa  pøírodní krásy svìta
SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00
do 16.30 hodin a je k dispozici vem seniorùm a jejich pøátelùm. K vyuití je denní tisk, knihovnièka, televize, spoleèenské hry, obèerstvení. Programové zprávy sledujte na vývìskách v podloubí radnice, v pøízemním oknì Klubu, na Husovì
námìstí a v Novinách Náchodska.

Sdruení zdravotnì postiených v ÈR
Praská 1759, 547 01 Náchod

Výbor Sdruení zdravotnì postiených v Náchodì zve své
èleny na èlenskou schùzi, která se uskuteèní v úterý 28. ledna
2003. Koná se v restauraci PRIOR od 13.30 hod. Restaurace je
ve 3. patøe OD DELVITA na Karlovì námìstí. Výtah k dispozici.
Program: Odborná pøednáka JUDr. Olgy Galové, pøedsedkynì Okresního soudu v Náchodì. Následuje, zpráva o èinnosti
za rok 2002, zpráva o hospodaøení, revizní zpráva, kulturní
zpráva a volby do výboru organizace. Úèast èlenù nutná.
Výbor Sdruení zdravotnì postiených Náchod.

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì
poøádá v lednu 2003:
V zámecké jízdárnì:

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské, Raisova ul.,
547 01 Náchod. Faráø PaedDr. Zdenìk Kovalèík. E-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Telefon 491 426 223, mobil: 737 475 945,
E-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Bohosluby kadou nedìli
v 8.30 hodin. Kolumbárium bude otevøeno dennì od 9.00 hod.
do 17.00 hod. Biblické hodiny se konají vdy v pondìlí v 16.30
ve Farského síni. Pondìlí 6. leden  svátek Zjevení Pánì
 bohosluby v 16.30 hod.
Øímskokatolická farnost, dìkanství Náchod, Masarykovo nám.
75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø: 491 428 355, dìkan
P. Boguslaw Partyka: 603 861 275, kaplan Jaroslav Jirásek
491 431 325, 737 755 480, internetová stránka na adrese:
http://www.volny.cz/nfara.
Bohosluby v týdnu v kostele sv. Vavøince
Pondìlí: 7.00 hod.
Úterý:
18.00 hod.
Støeda: 18.00 hod.
Ètvrtek: 7.00 hod.
Pátek: 7.00, 18.00 hod.
Sobota: 7.00, 18.00 hod.
Nedìle: 7.30, 9.00, 18.00 hod. kostel sv. Vavøince, 10.15 hod.
v kostele sv. Michaela.
Èeskobratrská církev evangelická, Purkyòova ulice 535, faráø Miloslav Vaina, tel.: 491 426 712.
Bohosluby v nedìli 9.00 hod. v Náchodì a pravidelnì v 16.30
v Evangelickém domovì Betanii (preòarova 1053), kde se
støídají kazatelé z køesanských církví v Náchodì. V týdnu je
pravidelná biblická hodina (vzájemné hovory nad poselstvím
Bible) v úterý v 17.00 hodin. Kadé tøetí pondìlí v mìsíci je
v 19.00 hodin setkání støední generace (tøicátníci).
Církev bratrská, kazatel Daniel Kvasnièka, Purkyòova 584,
547 01 Náchod, tel. a fax: 491 427 332; mobil: 604 947 739.
Vikáø: David Beòa, LicTheol, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc. E-mail: cbnachod@iol.cz. Bohosluby v nedìli
v 9.30, biblické studium (rozhovor nad Biblí) podle oznámení
ve støedu a v pátek. Data a hodiny jsou upøesnìny v oznámeních ve vývìsní skøíòce a na webu. Akce dìtí: Obèanský klub
na SUN: Orlíci a Domeèek plný lidièek, ve sborovém domì
klub puntù.
Církev Adventistù sedmého dne, kazatel Vít Vurst, tel. 491
433 605, 607 807 171. Shromádìní 1., 2. a 3. sobotu v 9.30
hodin  studium Bible, 10.45 hodin kázání v budovì TJ Start,
Náchod, Raisova 615 (za pojiovnou).

Náchodský výtvarný podzim  19. roèník pøehlídky umìní
regionu  obrazy, kresby, grafika, fotografie, plastiky,
textil. (do 5. 1. 2003)

Ekumenický týden
spoleèných modliteb v Náchodì

Libue imková
 vázané gobelíny, kresby (ochoz jízdárny).

Pondìlí 6. 1. 2003 v 18.00 v Husovì sboru CÈSH,
káe B. Partyka
Úterý 7. 1. 2003 v 18.00 ve sboru CÈE, vedle rest. Port
Artur, káe D. Kvasnièka
Støeda 8. 1. 2003 v 18.00 ve sboru CB, vedle Hronu,
káe J. Jirásek
Ètvrtek 9. 1. 2003 v 18.00 v kostele sv. Vavøince ØkC,
káe Z. Kovalèík
Pátek 10. 1. 2003 v 18.00 na faøe ÈCE v onovì,
káe V. Vurst

Jarmila Janùjová
 obrazy, kresby, grafika (pøízemí jízdárny).
(31. 1.  30. 3. 2002)
Otevøeno dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.
O vánoèních a novoroèních svátcích stejnì,
zmìna pouze: 1. 1. 2003
1317 hodin.

Krakonoem do Prahy

Èeské dráhy zavedly pro zlepení spojení Trutnovska s Hradcem Králové a Prahou nový zpáteèní expresní vlak, který nese
z minulosti známý název Krakono. Rychlík odjídí z Trutnova v pracovní dny a v sobotu v 6.30 hod. (v opaèném smìru
z Prahy ve 14.41 hod.) a do Prahy dorazí v 9.16 hod.

Tento nový pár expresních spojù není výhodný pouze pro
zákazníky z Trutnovska, ale díky zrychleným pøípojným vlakùm MezimìstíHronovNáchodStarkoè a zpìt nabízí zlepení i pro obyvatele Náchodska.
Pro jízdu expresem není nutno zakupovat zvlátní pøíplatek a platí vechny obchodní nabídky a slevy ÈD (zajímavé
ceny nabízí zejména pro majitele Junior pasu).
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Mìstské divadlo v Náchodì
Literárnì hudební veèer ve støedu 22. ledna 2003
O muzikantech a skláøích
z Orlických hor
Rudolf Zrùbek, tato vskutku renesanèní osobnost Rychnovska, který v sobì spojuje zájmy a profesi etnografa, folkloristy, regionalisty, umìnovìdce, hudebního
skladatele a spisovatele, nám pøedstaví
svoji nejnovìjí kníku Do moll i dur.
Vypráví v ní o lidových muzikantech regi-

Pavel porcl
Bezesporu patøí mezi nejvýraznìjí
hudební osobnosti v ÈR. Díky svému
nekonvenènímu vystupování a oblékání, spojeným s vysokou profesionalitou,
slaví úspìchy na vech pódiích. Je nositelem významných cen a ocenìní, koncertuje po celém svìtì, spolupracuje
s øadou domácích i zahranièních orchestrù. Na housle zaèal hrát v pìti letech.
Houslovou hru vystudoval na praské
konzervatoøi a následnì na hudební fakultì AMU ve tøídì profesora Václava
Snítila. V letech 19911996 dostal neocenitelnou pøíleitost studovat v USA
pod vedením vynikajících pedagogù.
Nejprve na Jiní metodické univerzitì
v Dallasu u Eduarda Schmiedera, v New
Yorku na Brooklyn College u svìtovì
uznávaného houslového virtuoza Itzhaka Perlmana a Masaa Kawasakiho a posléze i na proslulé Juilliard School u pedagogické legendy Dorothy DeLay. Absolvoval té semináøe a mistrovské
kurzy vedené Isaakem Sternem, Idou
Haendelovou a Pinchasem Zukermanem.
Je nositelem významných ocenìní  napø.
laureát soutìe ARD Mnichov, vítìz soutìe Holland Music Sessions World Tour
Competition, laureát mezinárodní soutìe Praské jaro.

Oboroh
Oboroh se ji nìkolik let øadí mezi
nejlepí køesanské skupiny v Èechách.
Devizou kapely jsou výteèné zpìvy se
skuteènì rockovým cítìním a lze øíci, e
kapela svou povìst køesanského leadra
obhajuje suverénnì. Obdivuhodné je pøirozené zhudebnìní mnohdy velmi rytmicky netriviálních biblických textù. Díky
instrumentální kvalitì souboru vede poslech muziky k soustøedìní a nenudí, ale
i ti, kteøí se minou s textovým poselstvím,
nebudou asi povaovat hudbu jen za
zvlátní kulisu.

onu Podorlicka, kteøí obèas zabrousili
i na Náchodsko. V druhé polovinì veèera
nás PhDr. Zrùbek seznámí s bohatou
a dnes ji témìø zapomenutou skláøskou
tradicí Orlických hor. O tom, e není tak
zcela zapomenuta, nás pøesvìdèí videosnímek zachycující nìkolikaleté úspìné
pokusy dneních novoborských skláøù
o experimentálním tavení skla døevem
v Detném v Orlických horách.

Ferda Mravenec
a Brouk Pytlík
Dìtský muzikál na motivy známých
pohádkových postavièek. Pytlík poplete,
na co pøijde, a jeho kamarád Ferda se jej
pokouí zachraòovat. Dìti jsou aktivnì
zapojeny do pøíbìhu a øeí problémy spolu se svými kamarády. Èinoherní pohádka v podání brnìnského divadla Genus.

Studio Ypsilon
Mozart v Praze

Nejstarí typáø mìstské peèeti pochází s velkou
pravdìpodobností z první poloviny 14. století. Je
na nìm napsáno S. CIVIVM.DE.NACHODENSIVUM,
co mìlo asi pùvodnì být: SIGILLVM CIVIVM DE
NACHOD, z latiny do èetiny: peèe mìsta Náchoda. Tvrdí to JUDr. Jindøich Körcher, který se peèetí
podrobnì zabýval v roce 1957. Zøejmì si rytec patnì
rozmìøil prostor pro písmo... (Èerpáme ze èlánku
PhDr. Ladislava Hladkého ve sborníku Rodným
krajem 24/2002) Panu Hladkému také dìkujeme
za umonìní fotografování. Fotografie typáøe peèeti poøídil Bc. Martin Hurdálek.

Ponìkud paradoxní procházka Kouzelnou flétnou s logickým zastavením
u Dona Giovanniho, a k závìreènému
zrychlenému opakování pro snadnìjí zapamatování s hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrají: J. Jiráò, J. Kretschmerová, L. Termerová, J. Synková, R. Sittová, M. Dejdar, M. Eben, P. Vacek, J. Lábus,
P. Popelka a M. Koøínek.

Roztanèený Beránek
Beránek Náchod, a. s., a TS Takt si vás
dovolují pozvat ji na druhý roèník plesu
jeho mottem je Roztanèený Beránek.
Zveme vechny souèasné i bývalé úèastníky taneèních kurzù zavzpomínat si na
své taneèní hodiny. Ples je samozøejmì
urèen i pro vechny milovníky spoleèenských tancù od polky a po rockenrol.
K tanci a poslechu hraje skupina Alfa pod
vedením Lukáe Vojtìcha. Pøedtanèení TS
Takt, moderují manelé tìpovi.

Slovenská hudební scéna
Dalí z diskoték je tentokrát zamìøena
na slovenskou rockovou a populární hudbu sedmdesátých a osmdesátých let. Toto
období nám nabídne nahrávky nejznámìjích slovenských interpretù od prvních
snímkù Pavola Hammela se skupinou
Prúdy, pøes nahrávky skupiny Modus
s Marikou Gombitovou a Miro birkou, skupinu Elán, el i Collegium Musicum a dalí.
Provázet slovem pak bude Petr trup.
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