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Rodné mìsto, mìsto mládí a studií se
zapisuje nesmazatelnì do due èlovìka, a
u to dává, nebo nedává najevo. V pøípadì
spisovatele Josefa kvoreckého je zcela
zøejmé, e v nìm záitky toho vnímavého období nezplanìly, e byly bohatì zuitkovány.
Léta dìtství a chlapectví proíval v ovzduí první republiky, mládí v tìkých letech protektorátu, války. Narodil se v domì
v Komenského ulici, ale po vechna léta
kolní bydleli na Kamenici. Do koly zaèal
chodit do staré budovy na Karlovì námìstí, pak na Komendu, jedenáctiletý nastoupil do gymnázia. Tam na nìj pùsobilo
nejen samo prostøedí, ale i øádka významných profesorù, vskutku osobností. Osobnosti vyrostly i z nìkterých spoluákù
a pøátel. Nezanedbatelnì pùsobil i tehdy
k nám pøicházející jazz, který ovlivnil podstatnou èást tehdejí generace, jistì rùznì podle míry vnímavosti. e nenápadný
student kvorecký patøil k tìm nejvnímavìjím, to se projevilo a pozdìji, i k pøekvapení nìkterých spoluákù. Po maturitì v roce 1943 pøilo totální nasazení,
nucená práce ve váleèném prùmyslu. Ani
to nezùstalo bez vlivu na mladou osobnost
a pozdìjí dílo.
Bez prvorepublikového a pak protektorátního Náchoda, jeho inspirativního prostøedí, bez náchodského gymnázia a jeho
podnìtù intelektuálních i kulturních by
nemohla vzniknout nejzávanìjí díla Josefa kvoreckého  Zbabìlci, Pøíbìh inenýra lidských duí, Prima sezona. I jeho
první pokusy jak literární, tak publicistické, byly umonìny a realizovány zde, ve
studentském èasopise Honíme se po uèenosti i v tìsnì pováleèném kulturním
obìníku Slovo má mladý severovýchod.
Zde v Náchodì zaèal i zájem o angliètinu
a její studium na gymnáziu u prof. Vojtìchovského a k tomu i hodiny soukromé.
Otec dbal na to, aby se syn nauèil nejen
dobøe nìmecky, ale i anglicky. Na vysokou kolu el v roce 1945 dobøe vybaven.
Náchod konce let padesátých se za první uveøejnìné dílo svému spisovateli náleitì odmìnil, i odtud smìøovaly na nejvyí místa stínosti na domnìlé drzosti
a uráky, i od lidí zaslouilých. Mnozí
tehdy nechtìli pochopit, e literární dílo
není doslovná realita, e to není kronika. Ale bylo i mnoho rozumných, moudrých, kteøí poznali a umìli ocenit význam
díla tehdy zaèínajícího autora. Na gymnáziu pøi literárních hodinách byl po zásluze
pøipomínán a oceòován. A do pùli roku
1970. To pøilo ministerské normalizaèní naøízení, která jména se nesmìjí v literárním kontextu objevovat. Bylo mezi
nimi samozøejmì i jméno Josef kvorec-

ký. Pokud se tu pak potajmu objevilo nìco
z jeho kníek, vydávaných v Torontu, to
se vehementnì snaila zjiovat státní tajná policie. O tom bychom mohli nìkteøí
vyprávìt. Ale ani tímto nátlakem se nepodaøilo vytlaèit kvoreckého z ivého povìdomí mnoha náchodských ètenáøù.
Na jaøe roku 1990 uvítal rodný Náchod
svého u svìtovì proslulého rodáka opravdu dùstojnì i slavnì. Vrátil se sem po více
ne dvaceti letech a byl tu zase doma.
Pøijel pak jetì nìkolikrát, setkali jsme se
s ním na besedách, na literárním veèeru.
Stále se ivì zajímal o ivot zde, informován pravidelnì øádkou pøátel.
Jedny z nejslavnìjích dnù tu proil letos v záøí. Seel se samozøejmì se sestrou, seel se se spoluáky z gymnázia
i s dalími pøáteli, vrcholem byly ovem
dva dny konference o jeho ivotì a díle.
Pøijel ho sem na ni pozdravit prezident
republiky, pøijelo na pìt desítek literárních vìdcù, z toho ètvrtina zahranièních,
aby proslovili své pøíspìvky, z mnoha
stran hodnotící jeho osobnost i dílo. Literárních konferencí bývá pomìrnì hodnì,
ale aby se zabývaly dílem autora ijícího,
to je vskutku jev výjimeèný. A Josef kvorecký mìl tu èest, mìl i monost se konference zúèastnit. Vyvrcholením bylo nespornì ocenìní, kterého se mu dostalo
v závìreèném veèeru, kdy mu jeho kola, Literární akademie, soukromá vysoká
kola Josefa kvoreckého, udìlila za pøítomnosti dvou desítek pøedstavitelù èeských vysokých kol, rektorù, dìkanù
a profesorù, titul Magistr umìní. Takovou událost Náchod do té doby nevidìl.
A rodné mìsto nebylo samozøejmì pøi
celé té slávì pasivní.
Myslím, e lze na závìr øíci:
astné mìsto, e má takového rodáka,
astný spisovatel, e má tak vnímavé rodné mìsto.
Ale Fetters
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Zprávy
z radnice
Rada mìsta 5. 10. 2004

Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
è. 1 ke smlouvì o výpùjèce uzavøené se
Z Náchod, 1. Máje 365. Dodatek se týká
pøedání dalího nemovitého majetku do
výpùjèky (døevìného høitì) a uzavírá se
s úèinností od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013.
l RM schválila navýení mìsíèního poplatku za ubytování v ubytovnì èp. 2013
v Bìloveské ulici v Náchodì z 1900 Kè na
2400 Kè pro jednu ubytovanou osobu
a z 2300 Kè na 3000 Kè pro dvì ubytované osoby s platností od 1. 11. 2004. Poplatek se navyuje, vzhledem ke zvýení
cen energií a slueb v prùbìhu posledních
dvou let.
l RM nesouhlasila s realizací poadovaných úprav Komunitního centra èp. 445
v Kladské ulici v Náchodì.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
s VAK Náchod, a. s., o provozování kanalizace v ul. Na Rovince v Náchodì-Bìlovsi
a v Náchodì-Lipí.
Kamerový monitorovací systém
 3. etapa
l RM souhlasila, aby zakázka Kamerový
monitorovací systém  3. etapa byla zadána firmì Gepard, s. r. o., Pardubice, která
provedla vybudování 1. a 2. etapy. Dále
rada uloila veliteli Mìstské policie vypracovat podrobné vyhodnocení úèinnosti
kamerového systému.
Konkurz na místo øeditele
DDM Déèko Náchod
l RM jmenovala konkurzní komisi a souhlasila s organizaèním zabezpeèením konkurzního øízení na øeditele DDM Déèko.
l RM projednala návrh zøizovací listiny
pøíspìvkové organizace Déèko a doporuèila zastupitelstvu mìsta zøídit tuto pøíspìvkovou organizaci od 1. 1. 2005 a schválit
její zøizovací listinu.
TELEGRAFICKY:
l RM vzala na vìdomí informace o plnìní
opatøení vyplývajících z energetického
auditu.
l RM schválila zabezpeèení inventarizací
pro mìsto Náchod v roce 2004 a uloila
povìøeným pracovníkùm a pøedsedovi
hlavní inventarizaèní komise zajistit øádný prùbìh tìchto inventarizací.
l RM vzala na vìdomí zápis z tìlovýchovné komise ze dne 16. 9. 2004.
l RM vzala na vìdomí pøidìlení nadaèních pøíspìvkù v oblasti kultury a sportu
pro II. kolo roku 2004.

listopad 2004
Zastupitelstvo mìsta
11. 10. 2004

Majetkoprávní úkony obce
l ZM schválilo zruení zástavního a pøedkupního práva k èp. 398 vèetnì stavební
parcely v ulici Èeských Bratøí v Náchodì
z dùvodu doplacení kupní ceny.
l ZM schválilo nabytí pozemku è. 486
v Bìlovsi o výmìøe 8148 m za cenu 150
Kè/m s tím, e do kupní ceny se zapoète
pohledávka mìsta Náchoda vùèi SÚS Královéhradeckého kraje z titulu nezaplacených faktur ve výi 703.630 Kè. Jedná se
o pozemek v prostoru po bývalé správì
SÚS v Bìlovsi.
l ZM revokovalo své pùvodní usnesení
a schválilo nabytí objektu polikliniky èp.
738 ul. Nìmcové se stavební parcelou è.
2781/1 a pozemkové parcely è. 2020/11
v k.ú. Náchod formou úplatného pøevodu
nemovitého majetku Královéhradeckého
kraje do vlastnictví mìsta Náchoda za cenu
do 1 mil. Kè.
l ZM schválilo bezúplatné nabytí objektu
èp. 1303 v ul. Palachova (budova soudu)
na stavební parcele è. 1409, stav. parcely
è. 1409 se vemi souèástmi a pøísluenstvím z vlastnictví Èeské republiky do
vlastnictví mìsta Náchoda a s tím související rámcové podmínky smlouvy o bezúplatném pøevodu nemovitosti.
l ZM schválilo provedení výkupu pozemkù nebo èástí pozemkù v Malém Poøíèí
vèetnì vloení vìcných bøemen do katastru nemovitostí pro zøízení cyklotrasy.
Mìsto Náchod uhradí vekeré náklady spojené s pøevody.
l ZM revokovalo své pùvodní usnesení
a schválilo bezúplatné nabytí objektu èp.
2020 v ulici Nìmcové (Odbor dopravy
a silnièního hospodáøství a Odbor správní
MìÚ Náchod) z vlastnictví Èeské republiky do vlastnictví mìsta Náchoda.
l ZM schválilo zruení pøedkupního práva k nemovitosti èp. 112 Kladská se stavební parcelou 120/1 v Bìlovsi se soubìným uzavøením Smlouvy o uzavøení
budoucí smlouvy o zøízení pøedkupního
práva k nemovitostem k novì postavenému objektu se spoleèností GR8NET, s. r.
o. Jedná se o objekt bývalého kubánského
internátu, který byl v souvislosti s výstavbou chránìných dílen zbourán.
l ZM schválilo prodej tìchto kanalizací
a vodovodù z majetku mìsta Náchoda do
majetku VAK Náchod, a. s.: kanalizace
v ul. V Úvoze a v ul. Na Rovince v Náchodì, vodovod a pøeloka vodovodu v ul. Na
Vyehradì v Náchodì-Bìlovsi.
l ZM zamítlo prodej parcely è. 1069
o výmìøe 6736 m v prostoru nad MìSSS
Marie, nebo zámìr výstavby rodinného
domku je v rozporu s územním plánem.
l ZM schválilo prodej parcely è. 897/25
v ulici V Tøeinkách výbìrovým øízením
formou obálkové metody s vyvolávací cenou 400 Kè/m . Mìsto Náchod uhradí

vekeré náklady související s prodejem,
který bude inzerován v Náchodském zpravodaji a v tisku.
l ZM zamítlo prodej èásti parcely è. 2023,
která se nachází na pìinì spojující ulici
Na Stri a Z TGM. adatel mìl zájem
o stavbu oplocení svého pøilehlého pozemku a pro snazí stavební úpravy ádal cca
o 40 cm iroký pruh mìstského pozemku. Zastupitelstvo doporuèilo, aby si adatel opravil plot na svém pozemku, tj. na
pùvodní vlastnické hranici.
l ZM zamítlo prodej èásti pozemku
è. 1889/1 na konci ulice Na Výsluní v Náchodì, protoe v uvedeném prostoru povede nezpevnìná obsluná cesta zajiující pøístup ke vem nemovitostem v této
oblasti.
Rozbor hospodaøení za I. pololetí 2004,
rozpoètová opatøení
l ZM schválilo hospodaøení mìsta Náchoda za I. pololetí roku 2004 a souhrnný
návrh rozpoètových opatøení, která vznikla od 29. 6. 2004 na základì pokynù krajského úøadu a potøeb jednotlivých odborù
mìstského úøadu.
Obecnì závazné vyhláky mìsta
l ZM vydalo Obecnì závaznou vyhláku
mìsta Náchoda è. 3/2004, kterou se mìní
obecnì závazná vyhláka è. 2/2003,
o udrování èistoty a poøádku ve mìstì.
Úprava vyhláky se týká pøesného stanovení míst, kde je mono provádìt výlep
plakátù.
l ZM vydalo Obecnì závaznou vyhláku
è. 4/2004 o závazných èástech zmìny
è. 1 územního plánu sídelního útvaru Náchod.
Dùm dìtí a mládee Déèko
l ZM schválilo smlouvu s pøíspìvkovou
organizací Královéhradeckého kraje Dùm
dìtí a mládee Déèko, Zámecká èp. 234,
Náchod, o pøevzetí dluhu ve výi 150.000
Kè spoèívajícího v úhradì èásti ceny za dílo
(oprava kruhové terasy v I. nadzemním
podlaí), jeho dodavatelem je firma Kerson, spol. s r. o., Dobré. Závazek mìsto
pøevezme za podmínky, e dùm èp. 243
v Náchodì, ve kterém sídlí Déèko, bude
k 1. 1. 2005 bezúplatnì pøeveden do vlastnictví mìsta Náchoda.
l ZM zøídilo pøíspìvkovou organizaci Dùm
dìtí a mládee Déèko, Náchod, Zámecká
243 od 1. 1. 2005 a schválilo zøizovací
listinu.
TELEGRAFICKY:
l ZM vzalo na vìdomí informaci o návtìvnosti webových stránek mìsta.
l ZM schválilo nákup a instalaci webkamery.
l ZM odvolalo MUDr. Ladislava Tichého
z funkce èlena finanèního výboru a na
jeho místo zvolilo p. ing. Karla Hornycha.
l ZM zvolilo p. Milana Samka do funkce
pøísedícího Okresního soudu v Náchodì.

Náchodský zpravodaj
Rada mìsta 19. 10. 2004

Poplatky za áky Z
l RM rozhodla podat informaci okolním
obcím o stanovení poplatku za áky jiných obcí plnících kolní docházku v náchodských Z pro rok 2005. Konkrétní
výe tohoto poplatku bude pravdìpodobnì odráet skuteèné náklady jednotlivých
základních kol.
l RM nesouhlasila s úhradou doplatku
neinvestièních nákladù za náchodské áky
obci Nový Hrádek. Mìsto Náchod jako
zøizovatel vlastních úplných základních
kol nemá povinnost hradit neinvestièní
náklady za své áky jiné obci.
Slouèení MìSSS Marie
a DPD Harmonie, nová zøizovací listina
l RM souhlasila se slouèením pøíspìvkové organizace Dùm penzion pro dùchodce Harmonie do pøíspìvkové organizace
Mìstského støediska sociálních slueb
Marie k 1. 1. 2005 a doporuèila zastupitelstvu mìsta slouèení schválit.
l Dále rada souhlasila s novým znìním
zøizovací listiny pøíspìvkové organizace
MìSSS Marie také od 1. 1. 2005 a doporuèila ji zastupitelstvu ke schválení.
l RM také schválila nový statut Mìstského støediska sociálních slueb.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem objektu stp. è. 2765
v Bìloveské ulici (kiosek u restaurace Pod
Montací). Nový nájemce zde chce prodávat ovoce, zeleninu a stáèené víno. Smlouva se uzavírá s úèinností od 1. 11. 2004
na dobu neurèitou.
l RM odvolala Mgr. Alenu Polákovou
z funkce èlena bytové komise.
l RM uzavøela nájemní smlouvu na nebytové prostory kanceláøe ve ètvrtém
nadzemním podlaí budovy èp. 147
v Hurdálkovì ul. (Kino Vesmír) s firmou
Keens, s. r. o., Náchod.
l RM schválila prominutí nájemného za
nebytový prostor Vinárny U Pranýøe
v Náchodì, Masarykovo nám. èp. 1 za období, kdy byla vinárna uzavøena z dùvodu
rekonstrukce soc. zaøízení.
l RM souhlasila s realizací osvìtlení víceúèelového høitì u Z Plhov.
l RM vzala na vìdomí zprávu o postupu
prací na pasportu místních komunikací
a uloila odboru správy majetku vypracovat pasport veøejného osvìtlení a úklidu
do konce bøezna roku 2005.
l RM schválila zahájení pøípravných prací
na projektu cyklistických mostù v lokalitì Peklo-Ostrovy. V této lokalitì se uvauje vybudování cyklostezky.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
na vypracování projektové dokumentace
pro akci Stavební úpravy a pøístavba
výtahu DPD HARMONIE II. v Náchodì
s Projekèním a inenýrským ateliérem
INS, s. r. o., Náchod.

Beránek, a. s.
l RM schválila zprávu o dalím fungování a. s. Beránek a podrobný postup pøevedení provozu komerèní èásti staré budovy na a. s. Pivovar Náchod. Definitivní termín zahájení nájemního vztahu v èp.
74 s Pivovarem Náchod, a. s., byl stanoven na 1. 4. 2005.
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta zahrnout do návrhu plánu roku 2005 investièní dotaci pro Beránek Náchod, a. s.,
na øeení údrby a náhrady dosluhující
technologie a stavebního stavu budovy.
Pokrytí mìsta televizním signálem
l RM se seznámila s technickoekonomickou studií firmy B Plus TV, a. s.,
a nesouhlasila s realizací dokrytí území
mìsta signály pomocí multikanálového mikrovlnného televizního vysílaèe MADS.
Nevýhodou tohoto øeení je velká finanèní nároènost jak ze strany mìsta, tak
koncového uivatele.
l RM uloila zjistit monosti pro rozíøení signálu v místech, kde jetì není pokrytí, kabelovou televizí.
Odkup pozemkù od a. s. Tepna Náchod
l RM zmocnila starostu ing. Oldøicha
Ètvrteèku zaslat dopis s nabídkou mìsta
Náchoda a dále jednat s Tepnou, a. s.,
o odkupu potøebných pozemkù pro vybudování místních komunikací, které by
propojily stávající ulici Tepenskou s prostorem Karlova námìstí a místní komunikaci, která by napojila tuto novou komunikaci na ulici Kosteleckou.
Umístìní lavièek do zámecké aleje
l Na základì petice ákù Z Komenského v Náchodì øeil odbor správy majetku
umístìní lavièek a odpadkových koù
v zámecké aleji. Nejedná se o mìstský
pozemek, Národní památkový ústav
v Pardubicích, v jeho vlastnictví uvedený pozemek je, s instalací souhlasil.
l RM souhlasila s osazením 8 ks lavièek
do zámecké aleje od zámku a po vojenský høbitov na jaøe 2005 a doporuèila
zahrnout potøebnou èástku do návrhu
plánu na rok 2005.

TELEGRAFICKY:

l RM schválila pouití rezervního fondu
pøíspìvkové organizace Sportovní zaøízení mìsta Náchoda na nákup prùmyslové
praèky, která je urèena zejména pro praní saunového prádla.
l RM projednala a schválila souèasný stav
vymáhání pohledávek za klientkami bývalého Azylového domu v Náchodì.
l RM schválila uzavøení dodatku ke
smlouvì o poskytování slueb se Zdravotním ústavem se sídlem v Hradci Králové.
Jedná se o kontinuální mìøení koncentrací oxidù dusíku ve volném ovzduí
a zvýení ceny za tuto slubu o 19%.
l RM vzala na vìdomí zápis z komise
výstavby a z komise energetické a ivotního prostøedí ze dne 14. 10. 2004.
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Mìsto Náchod

vyhlauje výbìrové øízení
na obsazení nájemních bytù

I. Pøedmìt nájmu
1. Bytová jednotka v domì è.p. 252,
ul. Èeskoskalická  volný byt è. 8,
1+1, I. kat., ve 3. podlaí o výmìøe
36,30 m
II. Podmínky nájmu
Pøidìlení bytu do nájmu bude uskuteènìno uzavøením smlouvy o nájmu
bytu na dobu 6 mìsícù se závazkem
platnost smlouvy opakovanì prodluovat, jestlie nájemce bude øádnì plnit
své povinnosti ze smlouvy vyplývající,
za následujících podmínek:
Byt 252/8  min. výe nájemného
25,07 Kè/m , kauce 20.000 Kè, úhrada dluhu po pøedchozím nájemníkovi
ve výi 21.371 Kè + 3625 Kè na poplatku z prodlení.
Do výbìrového øízení se mùe pøihlásit
zájemce, který splòuje vechny následující podmínky:
1. doloí trvalý pobyt, zamìstnání èi
podnikání v Náchodì nepøetritì po
dobu nejménì 5 let,
2. není vlastníkem èi vìtinovým spoluvlastníkem nemovitosti slouící
k trvalému bydlení,
3. není èlenem bytového drustva,
4. nemá ádné závazky vùèi Mìstu Náchodu,
5. nebyl projednáván v pøestupkovém
øízení,
6. doloí schopnost platit nájemné,
7. uvede jména vech osob, které s ním
budou sdílet spoleènou domácnost.
Podmínky è. 2 a 3 musí splòovat také
manelka (manel), podmínky è. 4 a 5
musí splòovat vichni èlenové spoleèné domácnosti zájemce.
III. Kritéria výbìrového øízení
a výbìr nabídek
Základním kritériem pro posuzování
nabídek je pøedevím výe nájemného
a doloení schopnosti nájemné platit.
Výbìrová komise je jmenována radou
mìsta Náchoda. Vyhlaovatel si vyhrazuje právo odmítnout vechny nabídky,
pøípadnì upøesnit podmínky výbìrového øízení nebo výbìrové øízení zruit.
IV. Termíny a lhùty
výbìrového øízení
Termín ukonèení pøihláek do výbìrového øízení: 30. 11. 2004
Oznámení výsledku vybraným zájemcùm: 17. 12. 2004
V. Doruèení pøihláek
Pøihláku do výbìr. øízení, obsahující
náleitosti dle ust. II., je tøeba doruèit
v uzavøené obálce v urèeném termínu,
na adresu Mìsto Náchod, bytové oddìlení. Obálku v levém hor. rohu oznaèit: Výbìrové øízení  byt 252/8  neotvírat.
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KRONIKA
Narodili se

v záøí 2004
6. 9. Martin Ilner
7. 9. Marie Cisárová
17. 9. Jakub Schön
19. 9. Pavlína Horáková
20. 9. Magdaléna Slepèíková
24. 9. Václav Jani
Viktorie ïárská
26. 9. Judita Netíková
28. 9. Matìj Balcar

Byli oddáni

v záøí 2004
2. 9.
Duan Vít
Kunèice n. L.
Veronika Krausová
Kunèice n. L.
3. 9.
Petr Les
Rtynì v Podkrk.
Zuzana ïárská
Rtynì v Podkrk.
4. 9.
Jiøí Krapáè
Èeská Skalice
Veronika Viková
Jaromìø
Jan tìpánek
Línice
Zuzana Vlèková
Náchod
Jiøí palek
Tøebechovice p. O.
Jitka Zoulková
Provodov-onov
Pavel Umlauf
Vysoká Srbská
Markéta Bernardová
Hronov

Petr Bae
Kostelec nad Orlicí
Martina Huková
Náchod
10. 9.
Jan Michel
Dolní Radechová
Simona Tobolková
Praha 4
17. 9.
David Lukaøský
Vamberk
Jana Jeková
Náchod
18. 9.
Josef Martinek
Náchod
Gabriela Hroncová
Náchod
Vlastimil Dvoøák
Pardubice
Zuzana Mizerová
Náchod
Michal Pergl
Èervený Kostelec
Petra Mikeová
Trutnov

Hosté ze Slovenska Informace øeditele Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
v Mìstské knihovnì Nová vyetøovací jednotka na ORL
Ve ètvrtek 7. øíjna 2004 byla v Mìstské
knihovnì v Náchodì pøijata slovenská delegace ve sloení: PhDr. Olga Lauková,
øeditelka Státní vìdecké knihovny v Banské Bystrici, PaedDr. Jana Borgulová,
pøedsedkynì krajské poboèky Slovenského spolku spisovatelù a místopøedsedkynì Místního odboru Matice slovenské,
a Lýdia áèiková, pøedsedkynì krajské poboèky Slovenského spolku knihovníkù. Návtìva probìhla v rámci Týdne knihoven
a Mìsíce èeské a slovenské vzájemnosti
v Královéhradeckém kraji. Hosté si se zájmem prohlédli novì rekonstruovanou náchodskou knihovnu a jejich pobyt pokraèoval spoleèným setkáním èeských a slovenských knihovníkù u kulatého stolu.
Jednání bylo zahájeno za úèasti místostarostky mìsta Náchoda ing. Pavly Maríkové, která hosty ze Slovenska pøivítala
v Náchodì.
Prùbìh jednání se týkal èinnosti a aktivit knihoven a knihovnických spolkù
v obou zemích, diskutovány byly zkuenosti knihoven v Náchodì a v Banské
Bystrici z dalí pøeshranièní spolupráce,
pøedevím s polskými knihovnami. Výsledkem byla dohoda o spoleèném slovensko-èesko-polském setkání v Banské Bystrici v kvìtnu pøítího roku na téma
Knihovny v Evropské unii bez hranic.
Ze slovenské strany byl prezentován zájem Krajské knihovny ve Zvolenu o partnerskou spolupráci s Mìstskou knihovnou v Náchodì.
Pobyt slovenské delegace byl ukonèen
návtìvou Beránku a literární procházkou Po stopách Josefa kvoreckého v Náchodì.
Mgr. Marie Sobotková

Bìhem mìsíce øíjna 2004 byla na ORL ambulanci Oblastní nemocnice Náchod, a. s.,
slavnostnì uvedena do provozu nová vyetøovací jednotka ATMOS C 31.
Tato jednotka je urèena pro vyetøování na ORL oddìlení. Její cena je 1.100.000 Kè.
Je vybavena mikroskopem ZEISS s digitálním pøenosem dat a zálohováním na CD
v hodnotì 500.000 Kè. Tímto se Oblastní nemocnice Náchod, a. s., zaøadila mezi první
nemocnice okresního typu v Èeské republice, které pouívají toto moderní øízení.
Jedineènost pøístroje je ve spojení mnoha pøístrojù do jedné jednotky slouící k vyetøování a terapii. Automatizace nìkterých funkcí usnadòuje obsluhu pøístrojù.
Mimo vechny výe uvedené vlastnosti pøinese nákup této jednotky vìtí komfort
a vyí úroveò pro vyetøované pacienty na ORL oddìlení Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Pøedvedení pøístroje primáøem
MUDr. Vladimírem Perníkáøem

Pohled na novou vyetøovací jednotku
ATMOS C 31

Mìsto Náchod prodá pozemkovou parcelu
pro stavbu rodinného domu
v ul. V Tøeinkách v Náchodì. Základní cena 400 Kè/m .
Prodej obálkovou metodou.
Parcela è. 897/25 o výmìøe 1.071 m , k.ú. Náchod
Obálku oznaèit: Výbìrové øízení pozemek è. 897/25  neotvírat.
Adresovat na MìÚ Náchod, Odbor správy majetku. Uzávìrka pøihláek 3. 12. 2004
ve 13.00 hod. Informace na tel. 491 405 233, 491 405 237.
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.

Náchodský zpravodaj

Hopsáèek
si Vás opìt dovoluje pozvat na cvièení, besedy, trhy,
besídky a mnoho dalího do rozíøených prostor
v objektu výmìníku tepla na sídliti u nemocnice.
Prostory dìtského klubu Hopsáèek byly uzavøeny kvùli stavebním úpravám, které skonèily zaèátkem listopadu 2004.
Nejkrásnìjí období pro dìti  èas vánoc  se nezadritelnì blíí, a proto, jetì
døíve ne probìhne oficiální otevøení zrekonstruovaných prostor, si Vás opìt prostøednictvím náchodského zpravodaje dovolujeme pozvat na nìkteré nae akce.
V první øadì je to mikuláká besídka 2. 12. 2004 (více na str. 12). Následnì se dveøe
dìtského klubu otevøou pro irokou veøejnost ve dnech 10.11. 12. 2004, kdy probìhne 2. prodejní vánoèní výstava. Vichni, kteøí se zajímají o nai èinnost, a rádi by získali
podrobnìjí informace o programu (cvièení maminek s dìtmi na MD, krouky pro pøedkoláky, posezení nejen pro maminky, ) zveme na informaèní schùzku dne 16. 12. od
9 do 11 hod. nebo 1718 hod. V pøípadì, e Vám tento termín nevyhovuje, mùete
volat na níe uvedená telefonní èísla, pøípadnì zaslat písemný dotaz na e-mailovou
adresu. Více informací o naí èinnosti získáte také na internetových stránkách.
Závìrem nesmíme zapomenout podìkovat vem maminkám, ale i tatínkùm, kteøí
nám pomáhají realizovat nae akce. Dìkujeme vem za vìcné dary a v neposlední
øadì i èlenùm psí koly X v Náchodì a jejich ètyønohým pøátelùm za pøedvedení
záchranáøského a asistenèního výcviku psa.
kontakt: Dìtský klub Hopsáèek
mobil: 604 610 581, 608 970 406
e-mail: hopsacek@seznam.cz
http://www.hopsacek.ttnet.cz/index.html

Dìti se uèí hospodaøit s energií

Z TGM v Náchodì se v závìru kolního
roku 2003/04 pøihlásila do projektu Energetické úspory na kolách, pøi nìm dìti
samy mapují situaci o hospodaøení s energií
na kole. Tento projekt je financován Nadací Partnerství a podílejí se na nìm dalí
organizace zabývající se enviromentální výchovou. Na úvod proly dìti krátkým kolením, ve kterém jim RNDr. Hana Kulichová ze støediska SEVER Horní Marov vysvìtlila význam této práce z hlediska
èerpání neobnovitelných zdrojù energie.
Jsou to zdroje (uhlí, ropa, zemní plyn), které se vytváøely miliony let a za nìkolik
málo desítek let se pøi dnením tempu rùstu jejich spotøeby vyèerpají. Navíc pøi uvolòování energie z tìchto zdrojù dochází
k velkému zneèiování ivotního prostøe-

dí, proto se vichni musíme nauèit s energií
hospodaøit rozumnì.
Dìti z ekologického krouku dostaly
pracovní listy, ve kterých hledají odpovìdi
na spoustu otázek. Jejich odpovìdi budou
slouit odborníkùm pro pøedstavu, jak se
na naí kole s energií hospodaøí. Dìti
dokonce samy navrhnou, jaká opatøení by
se mìla zavést, aby se s energií neplýtvalo. Mají za úkol informovat spoluáky,
veøejnost i zøizovatele koly o svých poznatcích a ve zapíí do akèního plánu.
Ten bude jedním z kritérií pro výbìr kol,
kde na tento tzv. malý energetický audit
naváe audit profesionální a poté budou
finanènì podpoøena úsporná opatøení.
RNDr. Ivana árová, Z TGM Náchod

Pøeshranièní spolupráce muzeí a archivù

Letoní, ji esté pracovní setkání muzejníkù a archiváøù èesko-polského pøíhranièí se uskuteènilo 5. øíjna 2004 ve
Státním okresním archivu v Náchodì. Po
úvodním projevu místostarosty mìsta ing.
Jaroslava Rohulána vyslechlo estnáct
úèastníkù pøipravené referáty øeditelky
hostitelské instituce Mgr. Lydie Batecké a pracovnice Muzea Zemì klodzké Mgr.
Krystyny Oniszczuk-Awizen. V zajímavé
diskuzi, jí se zúèastnili témìø vichni
pøítomní, se hovoøilo zejména o aktuálních problémech èeských a polských muzeí a archivù. Odborná èást setkání byla
doplnìna prohlídkou výstavy vedut

v Regionálním muzeu a expozic Státního
zámku v Náchodì.
LB
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Oznámení
o uplatnìní sankce pøi nezaplacení
místního poplatku za komunální odpad vèas nebo ve správné výi na Mìstskému úøadu v Náchodì
Správce místního poplatku, odbor finanèní mìstského úøadu, pøistupuje
k uplatnìní sankce vùèi jednotlivým poplatníkùm s trvalým pobytem v Náchodì, kteøí nezaplatili místní poplatek za
komunální odpad do 30. záøí 2004.
S úèinností od 15. øíjna 2004 oznámil
zvýení vèas nezaplaceného poplatku za
komunální odpad o 50 % na úøední desce mìstského úøadu.
Ke zmírnìní tvrdosti sankce vùèi
dluníkovi, který tento poplatek zaplatí v nejblií dobì a poádá o prominutí
sankce s uvedením závaných dùvodù,
mùe správce místního poplatku zvýení poplatku prominout a nebude vymáhat poplatek soudní cestou.
Poplatek za komunální odpad se vybírá v levém postranním vchodu do budovy radnice, Masarykovo námìstí 40,
dveøe è. 16, dennì 812 hodin, v úøední dny i odpoledne od 13 do 17 hodin.
Ing. Josef Kroulík,
vedoucí odboru finanèního MìÚ

Proè oni ano
a já ne?

ptají se rozèilení obèané Náchoda,
kdy se spolu baví o penìzích, které mají
dostat Romové, kdy si okolo svého bydlitì uklidí.
Jaká je pravda?
V Náchodì existuje Romské komunitní
centrum, které vyuívá pìt romských obèanských sdruení. Jejich zástupci pøili na
mìstský úøad se ádostí, aby jim bylo
umonìno získat nìjaké finanèní prostøedky na èinnost tohoto centra, a to prací na
území mìsta Náchoda. Protoe jsou neustále problémy s èistotou urèitých lokalit
s pøevánì romským obyvatelstvem, bylo
mìsto rozdìleno na pìt oblastí (afránice,
Ruská, Anglická, Francouzská, Broumovská) a kadá byla pøidìlena jednomu obèanskému sdruení s tím, e pokud bude
v této oblasti prùbìnì poøádek, dostanou
jednotlivá obèanská sdruení na svou èinnost urèitou finanèní èástku. V letoním
roce by to bylo 5 tis. Kè pro kadé z nich.
První kontrola ji byla provedena, a protoe se stav v daných lokalitách nezlepil,
ádnému obèanskému sdruení zatím nebylo nic vyplaceno.
Ing. Pavla Maíková, místostarostka
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Kostel sv. Jana
Váení a milí obèané Náchoda,
blíí se svátek Vech svatých a vzpomínka na vechny zemøelé  duièky.
V tìchto dnech se kadoroènì konaly bohosluby v kostele sv. Jana Køtitele na høbitovì v Náchodì-Starém Mìstì. Bohuel
v tomto roce to nebude moné. Kostel
musel být pøed nìkolika mìsíci uzavøen.
Pro Vai informovanost bych Vám chtìl
vysvìtlit, proè se tak stalo.
V lednu letoního roku jsme zpracovali
dokumentaci ji déle plánované opravy
støení krytiny. Støecha kostela sv. Jana
na høbitovì, jak bylo zjitìno letos, je ji
ve zcela havarijním stavu. indel u doslouil, støení konstrukce je na mnoha
místech poruená, trámy shnilé, dokonce
se zaèala trhat zeï nad presbytáøem. Trámy konstrukce nad presbytáøem jsou výraznì odklonìné od svislé polohy. Nae
øímskokatolická farnost tedy zaèala s rekonstrukcí støechy, která byla zèásti financována i z dotace Královéhradeckého kraje. Po odkrytí støechy na jiní stranì se
dodateènì zjistilo, e také trámy stropu
jsou shnilé a nosné prvky konstrukce jsou
pokozené na mnoha místech. Byli jsme
proto nuceni pozastavit práce, uzavøít kostel a pøipravit novou dokumentaci oprav
vèetnì závazného stanoviska památkové
péèe, zpracování projektu, dokumentace
stávajícího stavu a nového výbìrového øízení. Kdybychom nezaèali s opravami,
mohlo dojít a k tragédii  náhlému propadnutí stropu a zøícení støení konstrukce. Nyní pøed zimním obdobím bude kos-

tel provizornì zakryt a dalí opravy bychom chtìli zaèít na poèátku roku 2005.
Pøedbìný rozpoèet na dalí práce èiní
2.900.000 Kè.
Kostel sv. Jana Køtitele v Náchodì je jednou z nejstarích a nejvýznamnìjích architektonických památek mìsta Náchoda.
Nejstarí èásti kostela pocházejí ji ze 12.
století. V té dobì to byl farní kostel pro
Starý i Nový Náchod. Pozdìji se kostel stal
filiálním a høbitovním kostelem pro mìsto
Náchod. Oprava kostela a prodlouení lodi
byly vykonány okolo roku 1500. Kostel je
jednolodní gotickou stavbou s ètvercovým
presbytáøem a obdélníkovou lodí, bez opìrákù, strop je plochý, døevìný, títy jsou
zdobeny pískovcovými køíi. Cenná jsou
okna s kamennými gotickými krubami.
Tímto bych chtìl podìkovat vem, kteøí
se doposud podíleli na záchranì této kulturní památky, a také poprosit o pomoc
a vstøícnost pøi prùbìhu dalích oprav.
P.ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka

Z Komenského a oslavy

Druhý záøijový víkend znamenal vyvrcholení oslav 750. výroèí mìsta Náchoda.
Pro áky a uèitele Z Komenského se stal
zavrením øady akcí, které mu od poèátku roku pøedcházely. Tradièní projektový
týden poøádaný kadoroènì na naí kole
byl tentokrát zamìøen na historii i souèasnost naeho mìsta. Pøedstavoval vlastivìdné vycházky, poznávací soutìe, ankety v ulicích mìsta, seznámení s místními
povìstmi, spisovateli i rodáky.
V polovinì dubna se ve výstavní síni staré
spoøitelny konala výstava naí koly.
Ji od jara bylo také jasné, e nai áci
pøiblíí svým vystoupením na oslavách historické okamiky vyhláení samostatného
státu 28. øíjna 1918. V rámci oslav se uèili
zpívat nejen píseò Hej Slované, ale dozvìdìli se také, jak onen slavný 28. øíjen ve
mìstì probíhal, proè vlály tehdy èervenobílé vlajky a proè se zpívala jen èeská èást
pozdìjí státní hymny.
Vìtina ákù se zapojila i do sobotního
prùvodu mìstem.

Pøípravy sportovní nedìle na Hamrech
se chopili pøedevím áci prvního stupnì
a sportovní tøídy se svými tøídními uèiteli.
Ti vyuili k nácviku volné chvilky na tradièním sportovním kurzu, kde nacvièovali
a pak na Hamrech pøedvedli ukázku nejrùznìjích sportù, od bìecké abecedy,
kopané, pøes pøehazovanou, házenou a
po kuelky, petangue a florball. Aè jim
nepøálo poèasí, vystoupení se vydaøilo.
U pøíleitosti letoních oslav probìhlo
v Náchodì ve dnech 10.13. 6. 2004 Mistrovství ÈR v házené v kategorii mladích
ákù, jeho se zúèastnili i áci sportovních tøíd naí koly. Plavecký bazén hostil
o víkendu 18.19. 9. 2004 plavce, kteøí
se ucházeli o Pohár Starosty mìsta v plaveckém maratónu. ákynì 8. a 9. sportovních tøíd uplavaly za 24 hodin 82 kilometrù a obsadily krásné 3. místo.
Práce, úsilí a píle uèitelù a ákù vìnovaná tìmto akcím se zúroèila v úspìné
reprezentaci koly.
Mgr. A. Balcarová, Mgr. B. Maroulová

Na zaèátku listopadu vzpomínáme zesnulých, tìch blízkých i tìch vzdálenìjích.
Vzpomeòme tedy i tìch, které nepøipomínáme jen proto, e pro nì nemáme v naem kalendáriu podklady.
Z tìch, co tam jsou, vzpomeòme, e
právì pøed padesáti lety, 28. listopadu
1954 zemøel prof. Viktor Jahn, dlouholetý profesor zdejího gymnázia, hudební
organizátor  zakladatel Komorní hudby,
který se i publicisticky zabýval hudebním
dìním v Náchodì. Pøed deseti lety 11. 11.
zemøel významný sólový i sborový zpìvák
Václav Kubina.
Na 4. listopad pøipadají nedoité 95.
narozeniny Oldøicha Hlavsy, náchodského rodáka, pøedního èeského typografa,
tvùrce øady krásných knih. Dne 10. 11.
se v Náchodì narodil odborný publicista
v oboru elektrotechniky ing. Milan Èeský, CSc., 12. 11. 1934 v Hronovì výtvarník, loutkáøský reisér, spolutvùrce èerného divadla Josef Lamka. V Chrudimi
se 17. listopadu 1949 narodil umìlecký
fotograf Oldøich Nermu, jeho fotografie
z Jestøebích hor jsme mohli obdivovat (nejen v kniním vydání) i u nás v Náchodì.
Na 25. listopad pøipadají nedoité 85. narozeniny prof. Zbyòka Mrkose, dirigenta
a sbormistra, který se zaslouil i o náchodský hudební ivot, zejména pøi zakládání
Komorního orchestru Slávy Vorlové
a v poèátcích festivalu Camerata nova Náchod.
/AF/

POZVÁNKA

11. 11. 2004 Den veteránù
Znovu se pøipojujeme k demokraciím,
které v tento den, kdy skonèila
1. svìtová válka, uctívají padlé vech
válek. V Náchodì probìhne uctìní
ve ètvrtek 11. listopadu 2004
v 11 hodin
u památníku na Dobroovì
za úèasti Mìstského úøadu
v Náchodì, zástupcù ÈSBS
a dalích organizací
Odjezd autobusu na Dobroov od
hotelu Beránek (Masarykovo nám.,
Náchod) je v 10.15 hodin. Pøedpokládaný návrat ve 12.15 hodin.
Ing. Oldøich Ètvrteèka
starosta mìsta Náchoda

Náchodský zpravodaj

Náchodská jubilea

Listopad  Bartoòùv sirotèinec (95 let)
Otázka existence chátrající, ale pøesto stále krásné a nápadné secesní budovy bývalého Bartoòova sirotèince
v Bartoòovì ulici pod tzv. dolní nemocnicí, pøed nìkolika
málo lety odsouzené k demolici, je znovu otevøena. A na
otázku uvozující informativní leták vydaný Sdruením pro
podporu èinnosti Evangelické akademie v Náchodì Doije
se sirotèinec 95 let? mùeme odpovìdìt kladnì. Ano, dùm
se svého jubilea nejen doil, ale díky rozhodnutí krajského
zastupitelstva z 15. øíjna t.r. je mu znovu dána ance na
dalí smysluplné fungování v sociální oblasti plnì v intencích
jeho zakladatele. Tímto zakladatelem byl Josef Bartoò, tehdy jetì bez lechtického predikátu, úspìný podnikatel,
prozíravý komunální politik a zásadový mu. Jako nejvyí
pøedstavitel okresní samosprávy, okresní starosta, nejene
podporoval zámìr zøízení okresního sirotèince, ale sám zakoupil potøebný pozemek, na vlastní náklady na nìm nechal postavit budovu, vybavil ji potøebným zaøízením a zøídil fondy nutné pro provoz ústavu. Ve zcela nezitnì
s jedinou podmínkou, aby okresní sirotèinec chudých a oputìných sirotkù v Náchodì povdy nesl název Bartoòùv sirotèinec. Toto mecenáské dílo mìlo pro Josefa Bartonì
zvlátní význam. Sám toti pøiel v dìtství o oba rodièe
a tímto velkorysým aktem jakoby se s dávným handicapem
jetì jednou vítìznì vyrovnával. Základní kámen budovy
byl poloen na jaøe roku 1908, stavební náklady èinily
130 000 korun. Pøi slavnostním otevøení dne 15. listopadu 1909 za úèasti èetných zástupcù úøadù, kol, veøejných
korporací a spolkù pøednesl Josef Bartoò projev, ze kterého vyjímám následující pasá: Nastala chvíle v ivotì mém
významná a zároveò radostná  dokonèeno je dílo, je
jsem si za jeden ze svých ivotních úkolù poloil. Pohlíím s uspokojením na nový ústav, urèený pro dítky ze
vech nejneastnìjí. A radost moje je tím vìtí, e jste,
velectìní, pøili se mnou dnes ji sdíleti a e uznávati ráèíte hluboký význam této lidumilné instituce. Jen soucit
s ubohými dìtmi pohnul mì k zaloení tohoto ústavu, jen

má jim poskytovati radosti nového, milého domova. Zde
nahradí jim vlídné a rozumné zacházení dobrou výchovu
rodinnou tak, aby po stránce duevní i tìlesné zdárnì se
vyvíjely a øádnì pøipravovaly na budoucí ivot. A proto
v blahém vìdomí vykonaného tohoto úkolu odevzdávám
dnes tento sirotèinec do správy okresu náchodského a pøeji
z plna srdce, aby v budoucnosti stále dobøe prospíval
a úspìnì pùsobil pro blaho veøejnosti, aby byl vdy chloubou okresu náchodského a aby se z dítek zde vychovaných stali lidé hodní, mravní, obèané øádní a uiteèní
èlenové lidské spoleènosti! Ze stanov ústavu schválených
okresním zastupitelstvem 14. øíjna 1909 se dozvídáme øadu
podrobností týkajících se pøíjmu dìtí, poskytovaných slueb, zaøízení místností, stravování a sloení kuratoria, které zaøízení v rámci okresního výboru spravovalo. Pøijímány byly dìti ve vìku od tøí do ètrnácti let, dívky zde mohly
zùstat a do estnácti let, aby se vycvièily v domácích pracích. Kapacita èinila 70  80 dìtí, za prvních 20 let existence jich sirotèincem prolo pøes 1200. Pùvodnímu úèelu budova slouila a do 2. svìtové války a moná e jetì dnes
nìkde ijí nìkteøí z tìch, kteøí zde nali domov, zázemí
a pomoc pøi startu do samostatného ivota. Pro tento úèel
zøídili Ladislav, Josef a Cyril Bartoòové v roce 1921 k uctìní
památky svého zemøelého otce pro sirotèinec nadaci. Z ní
mìli vdy v úmrtní den Josefa Bartonì, 12. prosince, dostat
pomìrnou finanèní èástku vichni, kteøí bìhem uplynulého
roku ze sirotèince odeli. Pøísluná suma byla uloena na
kníku mìstské spoøitelny a dotyènému byla vydána a po
uplynutí dalího roku se zøetelem na jeho chování.
Od postavení sirotèince byla na stìnì v prostoru za vstupními dveømi v ozdobném tukovém rámu umístìna pamìtní deska (viz obrázek). Vydrela zde pøes vechny zmìny
reimù a nyní, kdy by snad ji nemìla nikomu vadit, náhle zmizela. Prosím ètenáøe, kteøí o jejím osudu nìco vìdí,
o podání informace.
Mgr. Lydia Batecká

Ve støedu 3. 11. 2004 se ve vestibulu Mìstské knihovny v Náchodì uskuteèní vernisá výstavy prací studentù
støedních kol na téma: Nejoriginálnìjí architektonicko-estetické øeení výtahu u Bartoòova sirotèince.
Výstava potrvá do soboty 13. listopadu. Pøipravilo ji Sdruení pro podporu èinnosti Evangelické Akademie v Náchodì
(SPEA), které nejlepí práce ocení.
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VO, SO a SOU
Kostelci n. Orl., Komenského 873

tel.: 494 323 711

E-mail: szes@szeskostelec.cz

www.szeskostelec.cz

Den otevøených dveøí
sobota 27. 11. 2004 (8.0012.00 hod.)
pátek 7. 1. 2005 (12.0016.00 hod.)
Pro kolní rok 2005/2006 nabízíme studium:

A

v Zemìdìlské kole ul. Komenského 873
ètyøleté maturitní obory

v Centru chladicí a klimatizaèní techniky
ul. Havlíèkova 156
tel.: 494 323 741

B

E-mail: cop.sekretariat@tiscali.cz

1) AGROPODNIKÁNÍ

(41-41-M001)
nutné je lékaøské potvrzení
Po 2 letech spoleèné výuky si studenti volí od 3. roèníku specializaci
a) nebo b)

a) ZEMÌDÌLSKÝ A LESNÍ PROVOZ  maturitní
b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE

 maturitní

1) MECHANIK ELEKTROTECHNICKÝCH
ZAØÍZENÍ

(26-52-H004)  kvalifikace dle vyhláky 50/78 Sb.
 tøíletý uèební obor se zamìøením na a) nebo b)

a) MONTÁE A SERVIS CHLADICÍ
A KLIMATIZAÈNÍ TECHNIKY
b) MONTÁE A SERVIS DOMÁCÍCH
ELEKTRICKÝCH SPOTØEBIÈÙ

2) EKOLOGIE A OCHRANA KRAJINY
(16-01-M004)  maturitní

3) PØÍRODOVÌDNÉ LYCEUM

http://copchkt.wz.cz

 (78-42-M006)

2) PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH
POVOLÁNÍCH (64-41-L515)

dvouletá maturitní nástavba pro absolventy uèebních oborù

maturitní  probíhá povolovací øízení

Souèástí areálù obou kol jsou moderní internáty, tìlocvièny a vlastní stravovací zaøízení s celodenní stravou.

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

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
pátek 26. 11. 2004 a 14. 1. 2005
sobota 27. 11. 2004 a 15. 1. 2005

1418
812

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

UÈEBNÍ OBORY:
Technické obory:

 Èíník  servírka
 Kuchaø  kuchaøka
 Obchodník, obchodnice

Pracovitì:
Nové Mìsto nad Metují, kolní 1377; tel.: 491 470 158
Dobruka, Pulická 695; tel.: 494 623 011
E-mail: info@sossou-nm.cz
URL: http://www.sossou-nm.cz









Obory slueb:







Zámeèník
Elektrikáø  silnoproud
Obrábìè kovù
Nástrojaø
Truhláø  výroba nábytku
Klempíø  strojírenská výroba
(autoklempíø)
Mechanik, mechanièka elektronických
zaøízení
Cukráø, cukráøka  výroba
Kuchaø, kuchaøka
 èíník, servírka pro pohostinství
Prodavaè, prodavaèka  smíené zboí
Prodavaè a výrobce lahùdek
Kadeøník, kadeønice

Náchodský zpravodaj
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16% Primátor Exkluziv Pohádkový les
s dalím ocenìním
V prestiní soutìi o Cenu èeských sládkù 2004, kterou organizuje redakce Pivního kurýra ve spolupráci s Výzkumným
ústavem pivovarským a sladaøským v Praze, získal 16% Primátor Exkluziv  speciální svìtlé pivo  v kategorii speciálù, kde
se zúèastnilo celkem 13 piv, 3. místo.
V této tradièní soutìi, která se letos konala 21. záøí, zvítìzil 14% Ostravar Strong.
Na místì druhém se umístil 13% Kníe ze
Svijan. Soutìní degustace probíhaly
v Pivovaru Braník. Pro náchodskou 16%
je to ji druhé letoní tøetí místo
z významné èeské soutìe (v srpnu získala shodné umístìní na atecké Doèesné). Ocenìní budou spolu s dalími cenami, které redakce Pivního kurýra tradiènì kadý rok udìluje, pøedána na tiskové
konferenci k vyhláení Piva roku v prosinci.
Tento rok se nebude jednat urèitì o poslední ocenìní naich piv, protoe Sdruení pøátel piva, které kadoroènì vyhodnocuje nejlepí piva, pivovary a pivovarské
osobnosti roku, pozvalo zástupce náchodského pivovaru na slavnostní vyhláení,

které probìhne za úèasti medií 18. listopadu v prostorách pivovaru Èerná Hora.
Podle neoficiálních výsledkù není bez ance na vítìzství ná svìtlý penièný kvasnicový Primátor Weizenbier a minimálnì
dalí dvì piva se zøejmì umístí na stupních vítìzù. O pøesných výsledcích Vás
budeme samozøejmì informovat.
Dalí, v podstatì ji tradièní primátorskou novinkou závìru roku bude (na konci listopadu) zahájení prodeje speciálního
Sváteèního leáku, který upoutá velmi
pøíjemnì øeenou etiketou a který bude
moné letos zakoupit i ve speciálním multipacku na 10 kusù 0,5 l lahví (motiv pouitý na tomto skupinovém balení bude
shodný s etiketou). Tento sváteèní multipack doplòuje celou øadu naich dárkových
balení, které je moné ji nyní bìnì zakoupit v nai pivovarské prodejnì (Dobroovská 130), kde mùete zakoupit vedle
kompletního sortimentu i rùzné reklamní
pøedmìty, sklenice èi si pøípadnì nechat
naplnit pìtilitrové soudky (provozní doba
prodejny: pracovní den 917 hodin, sobota  812 hodin).
FM

Støední odborná kola a Støední odborné uèilitì
 Centrum odborné pøípravy, Hronov, Hostovského 910

kontakt:

 491 485 048; Ê 491 482 226
e-mail: skola@sosthronov.cz
www.sosthronov.cz

Nabízí ákùm z 9. tøíd základních kol tyto studijní a uèební obory:

STØEDNÍ ODBORNÁ KOLA
OBORY PRÙMYSLOVÉ KOLY:

Elektrotechnika:
 poèítaèové øídicí systémy
Strojírenství:
 výrobní a informaèní systémy
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STØEDNÍ ODBORNÉ UÈILITÌ
TØÍLETÉ UÈEBNÍ OBORY:

 elektrikáø (silnoproud a slaboproud)  automechanik  nástrojaø
Vechny zájemce o výe uvedené obory zveme na

DNY OTEVØENÝCH DVEØÍ
ve vedních dnech: 4. 11., 18. 11., 9. 12. 2004 a 13. 1. 2005
od 14.30 do 16.30 hod., v sobotu 4. 12. 2004 od 9.00 do 12.00 hod.

V nedìli 19. záøí poøádali náchodtí
skauti a skautky ji tradièní Pohádkový
les, který byl pøíjemnou procházkou v okolí
náchodského zámku. Na trase èekaly nejrùznìjí pohádkové bytosti se svými úkoly. Dìti pekly s pejskem a koèièkou koláè,
pomáhaly Ferdovi s pracemi veho druhu,
lovily zlatou rybku nebo mìly monost
vyzkouet nejnovìjí vynález Mipulína ze
známého Ètyølístku. Specialitou letoního
roèníku byli zemìmìøièi, kteøí v zámecké
aleji opravdu vymìøovali nový hrad pro
pana krále a ne obchvat mìsta Náchoda,
jak se mylnì domnívala celá øada zdìených kolemjdoucích. Kdo vechna úskalí
zdárnì pøekonal, mohl se radovat z pokladu ukrytého bandou pirátù na samém
konci. Program uzavíralo opékání buøtù.
Letoního pátého roèníku se zúèastnila
pøiblinì stovka dìtí a rodièù.

Náchodský zpravodaj

Nashledanou, zelené pahorky africké
Útìk pøed rozzuøeným sloním samcem,
stanování v naprosté divoèinì i jiná úskalí
a radosti èekaly na reportéry tiskové agentury MediaPro Adama Lelka, Lenku Kubíkovou a tìpána Vondrku ve východní Africe. Expedice za úèelem získání materiálù pro nový výukový program Africká
odysea, je je souèástí projektu Planeta
Zemì 3000 (www.planetazeme3000.cz),
zaèala 2. srpna tohoto roku pøíletem do
Nairobi. Zpoèátku jsem Keòanùm pøíli
nedùvìøovala. Pøiletìli jsme ve veèerních
hodinách a ihned po výstupu z letitní
haly se na nás vrhl minimálnì tucet taxíkáøù a prodavaèù safari zájezdù. Kadý
se neodbytnì snail z nás, wazungubìlochù, nìco vytìit. Moje obavy se vak
s pøíjezdem do hotelu a ranním úsvitem
rozplynuly. Otevøenosti a vstøícnosti Afrièanù jsem zaèínala pøicházet na chu,
popisuje prvotní pocity Lenka Kubíková.
Po poradì na èeském zastupitelství pro
východní Afriku a nìkolika aklimatizaèních
dnech v keòské metropoli èlenové výpravy
zamíøili na sever do Kakameské lesní rezervace. Rezervace je svojí rozlohou 230
kilometrù ètvereèních v souèasnosti pouhým ostrùvkem pralesa, který je odøíznutý
od guinejsko-konského detného lesa. Pøed
necelými ètyømi sty lety bychom v tìchto
zemìpisných íøkách nalezli iroký pás tropického detného lesa táhnoucí se pøes celý
kontinent a k Atlantiku. Drastický úbytek tohoto pøirozeného ekosystému zapøíèinilo neetrné zacházení s pùdou a populaèní exploze. Prales Kakamega je i pøes
svoji nynìjí rozlohu domovem více ne
330 druhù ptákù a 400 druhù motýlù.
Èetí reportéøi monitorovali mimo jiné tøi
ze sedmi zdejích druhù primátù.
Dalí cíl cesty na sebe dlouho nenechal
èekat. Výprava smìøovala na jih do mìsta
Kisumu, které je vystavìno u nejvìtí vodní plochy v Africe-Viktoriina jezera. V Kisumu se z pùvodnì plánovaného jednodenního pobytu vyklubalo nucené týdenní léèení, nebo vechny úèastníky postihla
závanìjí støevní infekce. Bìhem rekonvalescence zdatnìjí jedinci prozkoumávali
místní prostøedí, napøíklad tritì, které
patøí, co se rozmanitosti druhù ovoce
a zeleniny týká, k nejlepím v Keni. Vem
zúèastnìným vyrazila dech jedna vìc. Potøebujete v Kisumu omýt auto? ádný problém, staèí zaparkovat pøímo ve Viktoriinì jezeøe a ochotní domorodci vám jej za
úplatu omyjí. S ekologickým smýlením si
zde evidentnì hlavu nikdo neláme. Není
tedy divu, e z pùvodního poètu 320 druhù tropických ryb cichlid, jich v souèasnosti
na celém území Viktoriina jezera ije pouhých osm zbývajících druhù!
Z Kisumu expedice smìøovala do národního parku Murschison Falls v Ugandì.

Vichni zúèastnìní se shodli, e nezkrotná
síla vodopádù, plavba po Viktoriinì Nilu plném krokodýlù a hrochù, vyjíïka po zelené savanì plné zvìøe, byla jedním z jejich
nejsilnìjích dosavadních ivotních záitkù.
Dalí kroky výpravy vedly pøes hlavní
mìsto Ugandy Kampalu zpìt do Keni. Nové
emotivní chvíle cestovatele èekaly v rájích
safari  národních parcích Masai Mara
a Amboseli v Keni a pozdìji i v kráteru Ngorongoro v Tanzánii. Na jedno setkání vzpomíná Adam Lelek: V Masai Maøe jsme
v jednom místì potøebovali pøebrodit øeku.

Bylo po deti a nebyli jsme si jisti hloubkou brodu. Vylezl jsem proto z auta, abych
hloubku vyzkouel. Asi 50 metrù vlevo od
nás pøecházelo øeku stádo slonù s mládìtem. Byl jsem klidný a do chvíle, ne na
mì Lenka zavolala a já se otoèil. Kousek
ode mì stál rozzuøený sloní samec se vztyèeným chobotem. V miku jsem byl v autì
a snail se nastartovat motor. Chytl natìstí napoprvé. V okamiku rozjezdu auta
slon zatroubil a zaèal nás honit. Pøes brod
jet byl nesmysl, museli jsme couvat. Couvali jsme íleným terénem s plynem na
podlaze. Slon to nevzdával a kdy u se
zdálo, e nám chobotem dýchá na sklo,
terén se zlepil, o troièku jsme zrychlili
a slon si dalí honbu natìstí rozmyslel.
Holkám se o tom jetì dvì noci zdálo.
Výprava týmu tiskové agentury MediaPro, která je tvùrcem a poøadatelem vzdìlávacího projektu Planeta Zemì 3000, do
kterého je k dnenímu dni zapojeno více
ne 500 základních kol a 200 gymnázií
z celé Èeské republiky, úspìnì skonèila
v úterý 21. záøí pøíletem na ruzyòské letitì. Africká odysea probìhne formou,
která je v èeském prostøedí absolutní novinkou: multimediální diashow v kombinaci s irokoúhlou videoprojekcí, autentickými zvuky, hudbou a ivým moderováním
aprobované kantorky a novináøe. Na Africkou odyseu se mùete tìit u od února pøítího roku.
Více na www.planetazeme3000.cz.
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EKOutek
Od 1. kvìtna 2004 je
Èeská republika èlenem
Evropské unie, co s sebou pøináí øadu zmìn
i v ochranì ivotního prostøedí. Jednou
z novinek je zavedení soustavy Natura
2000. Co se vlastnì pod tímto pojmem
skrývá?
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupnìm ochrany, která umoòuje zachovat pøírodní stanovitì a stanovitì druhù v jejich pøirozeném areálu rozíøení ve stavu pøíznivém
z hlediska ochrany nebo popøípadì umoní
tento stav obnovit. Takto je definována
v novele zákona o ochranì pøírody a krajiny. Jinými slovy lze øíci, e se jedná o soustavu lokalit chránících nejvíce ohroené
druhy rostlin, ivoèichù a pøírodní stanovitì (napø. raelinitì, skalní stepi nebo
horské smrèiny apod.) na území EU.
Tvoøí ji 2 typy území, které se lií zpùsobem vzniku i právním reimem. První
typ pøedstavují tzv. ptaèí oblasti, vyhlaované podle smìrnice o ochranì volnì ijících ptákù. Ta uvádí v pøíloze I seznam
181 druhù èi poddruhù ptákù, pro nì
jsou èlenské státy povinny vyhlásit ptaèí
lokality s cílem zajistit jejich pøeití a rozmnoování v areálu rozíøení.
Druhým typem území soustavy Natura
2000 jsou evropsky významné lokality.
Jedná se o území navrhovaná, schvalovaná a pak vyhlaovaná velmi komplikovaným postupem podle smìrnice o stanovitích. Evropsky významné lokality pouívají buï smluvní ochranu nebo jsou
chránìny jako zvlátì chránìné území
(národní parky, chránìné krajinné oblasti, národní pøírodní rezervace, národní
pøírodní památky, pøírodní rezervace, pøírodní památky).
Vyhlaování dvou typù chránìných
území, podle dvou odliných právních reimù a na základì rùzných vìdeckých
pøístupù mùe vést také k pøekrývání
území. Na takových pøekrývajících se
odliných územích pak platí dvojí reim
právní i ochranný. Urèitá lokalita soustavy Natura 2000 tak mùe být ptaèí oblastí nebo evropsky významnou lokalitou
nebo obojí dohromady.
V souèasné dobì je vládou schváleno est
ptaèích oblastí, mezi nimi je i nám blízké
Orlické Záhoøí s výskytem chøástala polního. Dalích 35 lokalit bude vláda projednávat v nejblií dobì. O evropsky významných lokalitách se stále jetì jedná a jejich
seznam se neustále aktualizuje.
Co nejménì sychravých listopadových
dnù pøeje
Ing. Romana Bartoová
Odbor ivotního prostøedí
Zdroj: www.natura2000.cz, zákon è. 114/1992 Sb., o ochranì
pøírody a krajiny, v úplném znìní zákona è. 460/2004 Sb.
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Mistrovská utkání v kuelkáøské hale
SKK Primátor Náchod listopad 2004
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Blansko
Èeská Tøebová
Podboøany
Blansko
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Trutnov C
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Smiøice
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Rybník
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I. liga mui
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I. liga dorostenky
Vè. Divize
Vè. Pøebor

SOKOL
Tìlocvièná jednota Sokol v Náchodì zahájila èinnost jetì pøed ukonèením prázdnin. V posledním srpnovém víkendu poøádala nae Podkrkonoská upa turistický
sraz na Dobroovì. Na organizaci se podílela Èeská obec sokolská, nìkteré jednoty
upy a sestry z Náchoda. Úèastníkùm byl
nabídnut bohatý program, který zahrnoval výlety do zajímavých míst naeho kraje. Støedisko bylo na Dobroovì a kadý
z pøíchozích dostal pamìtní list a pìknou
medaili s motivem Dobroova. Ve velkém
stanu byla také instalována výstavka fotografií z èinnosti nìkterých jednot naí
upy. Po slavnostním zahájení probìhl zajímavý program v reii naí mládee. Mladí taneèníci ze Sokola z Nového Mìsta n.
M. pøedvedli ukázky moderních tancù ve
sviném tempu a na gymnastickém koberci vystoupily s velmi pìknými sestavami
v rytmické gymnastice, akrobacii a aerobiku dívky ze Sokola Dvùr Králové nad
Labem. Náchodtí chlapci oddílu breakdance dokázali nároèným vystoupením,
e jsou jako z gumy. Pro dìti i dospìlé
byla pøipravena øada her a sportovních
aktivit. Zdaøilý den skonèil v sokolovnì
besedou s úèastníky ze vzdálených míst,
kteøí se po pøenocování na ínìnkách rozjeli do svých domovù.
Pravidelná èinnost oddílù byla v tìlocviènách náchodské sokolovny zahájena v týdnu od 6. záøí.
V sobotu 11. záøí jsme se zúèastnili slavnostního prùvodu, který byl pokraèováním
oslav 750 let zaloení Náchoda. Pøed zástupci Sokola v krojích a èleny oddílù byly
neseny prapory náchodské jednoty a dorostenecký prapor Podkrkonoské upy.
K praporùm se váe i historie celé sokolské organizace. První prapor naí jednoty
je umístìn v mìstském muzeu. Nynìjí

prapor pøedaly èlenstvu náchodské sokolky v r. 1948. Je krásný, bohatì vyívaný.
Na tmavomodré stranì má nápis Strá
kladského pomezí, na èervené stranì heslo Jen ruchem ijeme. V kronice Sokola
je zápis o pøedání tohoto praporu:  rozvinutí nového praporu bylo spojeno se
slavností na cvièiti. Po vztyèení vlajky
zahrál trubaèský sbor fanfáry a vechny
sokolské sloky pochodovaly pøed starým
praporem, naèe promluvila vzdìlavatelka sestra Adlerová, bratr jednatel Drda
a starosta bratr Josef kvorecký. Nato sloilo vechno èlenstvo hromadný slib na
nový prapor . Prapor tedy poprvé vedl
èlenstvo v Praze na XI. Vesokolském sletu v r. 1948. Byl urèen také k výroèí 80
let zaloení náchodského Sokola. V roce
1949 vak ze známých politických dùvodù k oslavám výroèí nedolo. Prapor byl
uloen a setkali jsme se s ním po dvaceti
letech pøi krátkém záblesku svobody v roce
1968. Po 22 letech nám jej ve vzorném
stavu pøedala dcera bývalého praporeèníka bratra Plka. Po obnovení Sokola v roce
1990 nás prapor doprovází na vech slavnostech a setkáních. Náchodem vak proel v prùvodu poprvé po 56 letech.
Dìkujeme vem zástupcùm mìsta,
vem, kdo se podíleli na organizování, za
jejich velkou práci pøi pøípravì a uskuteènìní oslav.
V. Zelená

SK Rubena Náchod
volejbal
Rozpis domácích utkání
SO 13. 11. 2004; 10.00 a 13.00;
krajský pøebor I. tø.  eny;
VK Hronov
NE 21. 11. 2004; 10.00 a 14.00;
2. liga  eny; Bohemians
SO 27. 11. 2004; 10.00 a 13.00;
krajský pøebor I. tø.  eny;
Baník acléø
NE 28. 11. 2004; 10.00 a 13.00;
kadetky  juniorky; Zbeèník B

VOLEJBAL

Pozvánka pro chlapce a dívky
 áky a ákynì Z
DÍVKY  pøijímáme do pøípravky volejbalu, 1. a 2. tøída základních kol
 na volejbalovém høiti SK RUBENY Náchod Na Hamrech ve ètvrtek od 14.30 do
16.00 hod.
 trenérka L. Joudalová, mobil 777 134
536
CHLAPCE  pøijímáme do miniákù volejbalu, a to roèníky 1992 a mladí
 na volejbalovém høiti SK RUBENY Náchod Na Hamrech v pondìlí od 16.30 do
18.00 hod.
 trenér Pavel Kábrt, tel. 491 421 553,
mobil 604 715 142
Pøihlásit se té mùete:
 v kanceláøi SK RUBENY Náchod na Praské ul. 696, hlavní vchod z parkovitì,
osobnì nebo na tel. èísle 491 424 035,
mobil 723 336 863 nebo na e-mailové
adrese: volejbal.nachod@quick.cz
SK RUBENA Náchod, Hana Kopecká

Mikuláv HOPSÁÈKU
Srdeènì Vás zveme na mikuláskou besídku 2. 12. 2004 od 16.30 hod. v klubu
SUN Náchod, sídlitì u nemocnice.
Program:
 spoleèné pøivítání Mikuláe s èertem
a andìlem
 pohádka nejen pro nejmení
 zvány jsou vechny dìti pøedkolního
vìku samozøejmì i s rodièi
 nezapomeòte si pøipravit pìknou básnièku èi písnièku, kadý bude mít chvilku na povídání s Mikuláem, èertem
a andìlem
 kadý dìtský návtìvník obdrí od Mikuláe nìco pro mlsný jazýèek
Pøihláky a info na tel.: 491 421 543
nebo 608 970 406 (nejpozdìji do 26. 11.
2004)
e-mail: hopsacek@seznam.cz
www.hopsacek.ttnet.cz/index.html

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání
Náchod
Listopad 2004

w Globální výchova a integrovaná tematická
výchova (prakt. semináø pro uè. M, Z i S,
vychovatele a studenty pedagogických oborù);
lektor: Mgr. J. Hruka; 1. 11.; 915 h.; CV
w Tvorba kolních vzdìlávacích programù
z hlediska práce uèitele matematiky (pro uè.
matematiky Z a S); lektor: RNDr. V. Sýkora,
CSc.; 1. 11. 1013 h.; CV
w Geometrie pøekládaného papíru I. (pro uè.
matematiky Z a S); lektor: RNDr. V. Sýkora,
CSc.; 1. 11. 1417 h.; Z Náchod-Plhov
w Jak vyuèovat mediální výchovu 1. a 2. (prakt.
2denní semináø pro uè. ÈJ a literatury Z a S);
lektor: Mgr. R. Sarközi; 1. 11. 10.3019 h.
a 2. 11. 815 h.; Z Náchod-Plhov
w Rozvíjíme (nejen) øeè dítìte II. (pro uè. M,
uè. elementaristy a uè. Z); lektor: PhDr. L. Køianová; 2. 11. 13.3016.30 h.; Z Náchod-Plhov
w Výtvarné hrátky 2. (pro uè. VV, pro vychovatele a dalí); lektor: Mgr. P. Vondrová, Ph.D.
Uhlíøová; 3. 11. 1318 h.; CV
w Korýi v uèivu pøírodopisu Z (pro uè. pøírodopisu Z aj.); lektor: Doc. RNDr. V. Ducháè,
Ph.D.; 3. 11. 1416.30 h.; Z Náchod-Plhov
w Výchova týmù: 4. Kouèování (prakt. semináø
pro øeditele Z i S, vychovatele aj.); lektor:
PhDr. K. Ollé; 4. 11. 815 h.; CV; pokraèuje
18. 11., 13. 1. a 10. 2. 2005  praktické vedení
 kouèování vedoucích týmù
w Jak zajímavì vést kolektivy dìtí a mládee
aneb Kdy si hraji, nezlobím (prakt. víkendový semináø pro uè., vedoucí dìtských a mládenických kolektivù, vychovatele a pracovníky dìt. táborù); lektor: Mgr. V. abenská; 5.7.
11.; pá: 1618 a 1921; so: 913 a 1418
a 1922; ne: 813 h.; CV

w Orientální tance (volné pokraèování, pro veøejnost); lektor: Mgr. D. Hruková, I. ovíèková; 8. 11. 1618 h.; Z Náchod-Plhov; pokraèuje 15. 11., 29. 11. ,13. 12. 2004 a v r. 2005
w Matematická mozaika aneb aktivní uèení
v praxi  1. Èísla známá, neznámá (cyklus metodickodidaktických dílen koncipovaný dle
RVP s vyuitím pro VP  urèeno pro uè. matematiky II. stupnì Z a niích gymnázií); lektor: Mgr. V. Èuhajová; 8. 11. 1418 h.; Z Náchod-Plhov; pokraèuje: 29. 11.  2. Geometrie
nejen s tukou a papírem, 28. 2. 2005  3.
Poznejme PINBOARD, 14. 3. 2005  4. Køíem kráem konstruktivními úlohami
w Metodické øady ve výtvarné výchovì  2.
Prùøez dìjinami umìní ve výtvarném projevu
ákù (pro uè. VV a vychovatele D); lektor:
Mgr. L. Prokeová; 10. 11. 1416.30 h.; CV;
pokraèuje: 9. 2. a 13. 4. 2005
w Granty a strategie psaní projektu (praktický
semináø pro uè. Z i S, kolní manaery
a dalí zájemce); lektor: Mgr. J. Hruka; 11. 11.
13.3017 h.; Z Náchod-Plhov
w Aktivní uèení v matematice  1. Násobilka
xkrát jinak (cyklus metodickodidaktických
dílen koncipovaný dle RVP s vyuitím pro VP,
pro uè. I. stupnì Z, metody a formy práce lze
aplikovat i na II. stupni Z, spec. koly); lektor: Mgr. V. Èuhajová; 11. 11. 1417 h.; Z
Náchod-Plhov; pokraèuje: 2. 12., 3. 2., 3. 3.,
17. 3. a na podzim r. 2005
w Výtvarné a floristické dílny  2. Vánoèní výzdoba koly (pro uè. VV vech stupòù a typù kol,
pro vychovatele aj.); lektor: Mgr. J. Matouová,
Mistr florista; 17. 11. 812 h.; 1317 h.; CV
w Pleteme z pedigového proutí  5. Vánoèní
zvonky (prakt., pro veøejnost); lektor: Mgr.
E. Hájková, Mgr. J. Poláková; 20. 11. 812 h.;
1317 h.; CV
w Standardy a kompetence ve kolské matematice (pro uè. matematiky Z a S); lektor: RNDr.
V. Sýkora, CSc.; 22. 11. 1013 h.; CV
w Geometrie pøekládaného papíru II. pro uè.
matematiky Z a S); lektor: RNDr. V. Sýkora,
CSc.; 22. 11. 1417 h.; Z Náchod-Plhov
w Jak pracovat s problémovými áky  4. Práce tøídního uèitele v programu prevence poruch
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chování (prakt., pro uè. i rodièe); lektor: Mgr.
D. Hruková; 22. 11. 1517 h.; Z Náchod-Plhov
w Program Èlovìk a prostøedí (prakt., pro uè.
vech aprobací Z i S, vychovatele, týmy pedagogù z jedné koly a koordinátory EVVO); lektor: Mgr. J. Hruka; 24. 11. 915 h.; CV
w Grafické techniky  jak na nì?  3. Linoryt
(prakt., pro uè. VV Z, ZU, S); lektor: Mgr.
J. Kuèík; 25. 11. 8.3015 h.; CV
w Magická fyzika (prakt., pro uè. fyziky Z
a S); lektor: Mgr. Jaroslav Reichl; 25. 11.
1315 h.; Z Náchod-Plhov
w Dítì s odkladem kolní docházky (dvoudenní metodickodidaktický semináø pro pedagogy M a 1. stupnì Z, spec. pedagogy); lektor:
Mgr. Z. Skluzáèková, Mgr. L. Boová; 26. 11.;
27. 11. 10.3015 h.; 8.3014 h.; CV
w Palièkování pro støednì pokroèilé 1. (1. sobotní setkání, pro veøejnost  6 setkání po
2 h.); lektor: E. Horáèková; 27. 11. 911 h.;
CV; pokr.: 4. a 11. 12. 2004, 15., 22. a 29. 1.
2005
w Rozvíjíme (nejen) motoriku a grafomotoriku dítìte I. (cyklus dvou semináøù pro uè. M,
elementaristy a uè. Z); lektor: PhDr. L. Køianová; 30. 11. 13.3016.30 h.; Z NáchodPlhov; pokraèuje: 22. 2. 2005
OD ZÁØÍ 2004 probíhají
CELOROÈNÍ JAZYKOVÉ KURZY:
POZN.: NÌMECKÝ JAZYK  úplní zaèáteèníci
 jetì není plnì obsazen  monost pøihláení!!!
Centrum vzdìlávání Náchod poøádá v nedìli
5. 12. 2004 zájezd na VÁNOÈNÍ VÝSTAVU
VE SKANZENU NA VESELÉM KOPCI s tímto programem:
 vánoèní zastavení v Pardubicích
 prohlídka høebèína  Slatiòany
 prohlídka skanzenu a vánoèní výstavy
 vánoèní nákupní zastavení v H. Králové
Spoleèný autobus zajitìn po trase Hronov
NáchodÈeská SkaliceJaromìø. Odjezd
z Hronova v 7 h., návrat do 19 h.
Vedoucí zájezdu: L. Poláek
Pøedbìná kalkulace: 200 Kè doprava
Pøihláky: do 15. 11. 2004!

Pøihlásit se mùete: l písemnì: Centrum vzdìlávání, Smiøických 1237, 547 01 Náchod l elektronickou potou: centrum@cvnachod.cz l prostøednictvím web. stránek: www.cvnachod.cz. Více informací na tel.: 491 422 437, 491 422 416.

Pedagogické
centrum
Hradec
Králové
Program vzdìlávacích akcí
v listopadu v Náchodì
w Projektové vyuèování  promìna tradièní
koly. 2. 11. 815 hod. JG, lektor: Mgr. Z. Dlabola
w Vyuívání prostøedkù z Evropského sociálního fondu. 3. 11., 1012 hod. JG, lektor: Mgr.
B. Hoková
w Pedagogika pro kadý den. Projektové vyuèování na 2. stupni Z. 5., 11., 23. 11., 815
hod. JG, lektor: Mgr. Z. Dlabola
w Výtvarné dílny. Podzimní plody. 5. 11.,
1317 hod. JG, lektor: D. Maková
w RVP pro pøedkolní vzdìlávání. Èertoviny.
8. 11., 1116 hod., tìlocvièna Sokolské upy

podkrkonoské, Náchod, lektor: . Gabrielová
w RVP pro pøedkolní vzdìlávání. Barevná hudba. 9. 11., 914 hod., tìlocvièna Sokolské upy
podkrk., Náchod, lektor: . Gabrielová
w Jóga pro dìti. 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30.
11., 8.3013.30 hod., DDM Déèko Náchod, lektor: Mgr. J. Koudelková
w Mechanika tekutin. 10. 11., 1416 hod., JG,
lektor: Mgr. Z. Polák
w Konverzaèní témata v ANJ 1. 12. 11., 1214
hod., JG, lektor: Mgr. K. Konrádová
w Vánoèní dílna. Vánoèní aranování. 12. 11.,
1317 hod., JG, lektor: D. Maková
w Hudební dílna. Hra na africká djembe. 15. 11.,
16. 11., 1216 hod., JG, lektor: Bc. D. Oplatek
w Malý tyran. 18. 11., 912 hod., JG, lektor:
Mgr. M. vecová
w Macromedia Flash 5  základy. 18. 11.,
913 hod., ZU Police n. M., lektor: V. Beran
w Adventní vìnce a vánoèní svícny. 22. 11.,
8.3012.30 hod., DDM Bájo Èeská
w Konverzaèní témata v ANJ 2. 24. 11., 14.30
16 hod., JG, lektor: PaedDr. J. Helikarová
w Návtìva Z s rozíøenou výukou HV a ZU.

24. 11., 6.3019.30 hod., Z a ZU Jabloòová,
Liberec, lektor: Dr. J. Prchal
w Multimédia  základy. 25. 11., 913 hod.
ZU Police nad Metují, lektor: V. Beran
w Øízení koly s podporou programu BAKALÁØI. 25. 11., 13.3017.30 hod., JG, lektor:
Mgr. J. Geøábek
Programy, které jsou ji obsazeny, zde neuvádíme. PØIHLÁSIT SE MÙETE na tel.: 605
311 132, 491 419 159 nebo písemnì na adrese: Pedagogické centrum, JG, Øezníèkova 451,
547 01 Náchod nebo na webových stránkách
PgC: www.pgchk.cz
Pøihlásit se mùete:
l
telefonicky na èíslech:
605 311 132, 491 419 159
l
písemnì na adrese:
Pedagogické centrum,
Jiráskovo gymnázium Náchod,
Øezníèkova 451, 547 01 Náchod
l
na webových stránkách PgC:
www.pgchk.cz
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Zubní pohotovost v listopadu 2004
6. a 7. 11. MUDr. Alena Zdrailová
13. 11. MUDr. Jarmila Vokùrková
14. 11. MUDr. Boena Rysnarová
17. 11. MUDr. Frantiek Balský
20. a 21. 11. MUDr. Jana ovíèková
27. a 28. 11. MUDr. Helena Ansorgová

Zubní pohotovost

Denisovo nábøeí 665, Náchod
491 427 548
Vìtrník 720, Èervený Kostelec
491 462 331
ul. Man. Burdychových 325
Èervený Kostelec, 491 463 237
Komenského 319, Náchod
491 424 326
Denisovo nábøeí 665, Náchod
491 423 748
Sokolská 317, Èervený Kostelec
491 462 800

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

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

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost

Pøehled výstav

poøádaných v listopadu 2004 Regionálním muzeem v Náchodì
Jitka PíováSlavíková:
Obrazy a keramika
Výstava obrazù a keramiky Jitky PíovéSlavíkové. Výstavní síò muzea, roh
Tyrovy a Zámecké ulice, Náchod. 9.27.
11. 2004. Otevøeno dennì mimo ne a po
912; 1317 hod., v so 812 hod. Vstupné 10 a 5 Kè.
Cesta centrem Evropy
Obrazy z cesty falckrabìte Ottheinricha z let 153637. Pøednákový salonek
a chodba stálé expozice Regionálního
muzea v Náchodì, Masarykovo nám. 18.
Výstava faksimilií nìmeckých, èeských
a polských vedut ze 16. stol. poøízených
malíøem falckrabìte Ottheinricha na jejich cestì z Nìmecka pøes Èechy do Krakova (153637). Výstava je poøádána ve
spolupráci s Nìmeckým kulturním fórem
východní Evropy a potrvá do 21. 11. 2004.
Otevøeno dennì mimo pondìlí 912;
1317 hod. Je mono ji zhlédnout jako
souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì za sníené vstupné 10 a 5 Kè.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dìjiny náchodského
regionu od nejstarích doloitelných pro-

PROGRAM
listopad 2004

Jóga a kalanetika  urèeno zejména pro
eny  veèerní cvièení pro zdraví, duevní pohodu a hezkou pevnou postavu, jóga  pondìlí 17.3018.30, kalanetika  støeda 18.3019.30
Zápisné. 1500 Kè, 30 Kè/1 lekce
26.28. 11. 2004
Hraní na povídání  víkendová akce pro
dìti od 1215 let na TZ na Viòovì.
Proijeme tøi dny plné skvìlých her,
nejen na rozvoj komunikace. Celý den
si budeme hrát strategické, týmové

jevù ivota pravìkých lidí a po souèasnost. Náchod, Masarykovo nám. èp. 18,
otevøeno dennì kromì pondìlí 912;
1317 hod. Vstupné: 30 a 15 Kè, studenti v rámci kolní výpravy 10 Kè, uèitelé jako doprovod zdarma. Organizované výpravy lze objednat na tel. èísle
491 433 722, pøíp. elektronicky na adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz èi
muzeum.nachod@worldonline.cz.
Pevnost Dobroov
V listopadu a bøeznu je otevøeno pouze pro pøedem ohláené organizované výpravy. Vstupné: 40 a 20 Kè. Návtìvu
pevnosti lze objednat na telefonním èísle
491 423 248 nebo na adrese: Regionální
muzeum, Zámek 1284, 547 01 Náchod,
popø. muzeumna.ekonom@seznam.cz.
Podveèerní setkání s historií
Ve ètvrtek 18. listopadu 2004 se koná
poslední z cyklu pøednáek k 750. výroèí
první zmínky o Náchodì. Pøednáka ing.
Jiøího Slavíka na téma Stavební vývoj
mìsta probìhne v prostorách budovy stálé expozice Regionálního muzea v Náchodì, Masarykovo nám. 18, zaèátek v 17
hodin. Vechny zájemce srdeènì zveme.
a dobrodruné hry a veèer rozjímat u krbu.
Více informací a pøihláky v Déèku.
Cena. 300 Kè
FIT CENTRUM DÉÈKO
Provozní doba
Pondìlí 17.0020.00
Úterý 10.0011.00
jen pro
15.0017.00
jen pro
Støeda 16.3020.00
Ètvrtek 10.0011.00
jen pro
15.0017.00
jen pro
Pátek 16.3020.00
Sobota ZAVØENO
Nedìle 17.0019.00
vstupné 25 Kè/1 lekce
permanentka 10 lekcí 170 Kè

eny
eny
eny
eny

v náchodské sokolovnì
uvádí
v sobotu 6. listopadu 2004
v 15 hodin pohádku

Vodníèku, vra se

a v sobotu 13., 20. a 27. listopadu
pohádky

O pyné base
Kapárek vaøí ivou vodu

Pøedstavení zaèínají vdy v 15 hodin,
20. 11. v 15 i v 17 hodin.
Srdeènì zvou loutkáøi.

Realitní kanceláø
Jiøí Boukal
Komplexní sluby
nízká provize
Masarykovo námìstí 56, 57
Náchod
Tel./fax: 491 420 124; 602 575 252
e-mail: reality-boukal@volny.cz
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Program Senior klubu Církve v Náchodì
Ètvrtek 4. 11. od 14.00 hod. Záitky z mé cesty po Itálii
 u videa vypráví p. Slávek Hlaváè
Ètvrtek 11. 11. od 14.00 hod. Tunisko  Sousse
 dalí vyprávìní pana Slávka Hlaváèe o jeho cestách
Ètvrtek 18. 11. od 14.00 hod. S videem po Vysoèinì a Praze
pøi Dnech seniorù s panem Leoem Polákem
Ètvrtek 25. 11. od 14.00 hod. Video z Náchodska
 Police n. M., Nové Mìsto n. M.
 Junácká vyhlídka a dalí místa panem Josefem
Zavøelem
SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od 13.00
do 16.30 hodin a je k dispozici vem seniorùm a jejich pøátelùm. K vyuití je denní tisk, knihovnièka, televize, spoleèenské
hry, obèerstvení. Programové zprávy sledujte na vývìskách
v podloubí radnice, na Husovì námìstí, v pøízemním oknì Klubu a regionálním tisku.

Sdruení zdravotnì postiených Náchod

Srdeènì zveme své èleny na akci: PODZIMNÍ POSEZENÍ,
které se uskuteèní v úterý 9. listopadu 2004 na Lipí. Sejdeme se
v hostinci U NOVÁKÙ.
Odjezd autobusem od Tepna Klubu ve 13.00 hod. Zastávky:
bývalý okres, nová nemocnice, Lipí. Pravdìpodobný návrat po
18.00 hodinì. Odvoz zajitìn. Pøipravili jsme: pøednáku paní
Mgr. Lydie Batecké, k poslechu a tanci Vám zahraje ná èlen
pan Henrik Donaj. Veèeøe, káva a zákusek v úèastnickém poplatku, který èiní pro èlena 65 Kè a neèlena 75 Kè. Pøihláky
pøijímáme kadé úterý od 13.00 do 15.00 hod. v klubovnì na
Hamrech  Praská 1759 Náchod, anebo pøímo u paní Zdeny
Semerákové na tel. 429 421 292. Prosíme nechat déle vyzvánìt. Výbor zájemce zve a pøeje plnohodnotný podzimní záitek.

ICC Náchod informuje:

Turistická sezona pomalu konèí a lidé se zaèínají zajímat
o kulturní poøady. Mimo vstupenek do Beránku lze u nás zakoupit lístky na muzikály, na vystoupení svìtoznámého kouzelníka Davida Copperfielda 29. 11. v Praze, skupinu alman
a spol. 8. 11. v Pardubicích nebo na vánoèní koncert Hradianu 20. 11. v Pardubicích a dalí akce.
Spoleènost pøátel pøírody z Liberce nám dala do prodeje samolepky s nápisem Prosím, nevhazujte do schránky reklamní
letáky. Samolepka stojí 10 Kè a pomáháte tím akci s názvem
STROMY PRO NAE DÌTI. Pøijïte a podpoøte tuto akci.
Lidé si stìují na malou dostupnost informací o odjezdech autobusù a krátkou pracovní dobu informaèní kanceláøe ÈSAD. V ICC
se mùete kdykoli bìhem pracovní doby dozvìdìt odjezdy a pøíjezdy autobusù i vlakù po celé republice. K adventu máme v nabídce spoustu krásných vánoèních zájezdù do rozsvícených mìst
naich sousedù  dopøejte si krásný pøedvánoèní záitek. ICC
Náchod-Kamenice 144, tel. 491 420 420. Ing. M. Talafantová

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v záøí 2004 ve vech prostorách zámecké jízdárny výstavu:

Ivo vorèík 19372004
obrazy, kresby, grafika, ilustrace  retrospektivní výbìr z díla
(10. 9.  7. 11. 2004)
Výstava bude otevøena dennì kromì pondìlí,
912 a 1317 hodin.

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Raisova ul., 547 01 Náchod. Faráø PaedDr. Zdenìk Kovalèík,
e-mail: noccsh.kov@seznam.cz, tel.: 491 426 223, mobil:
737 475 945, bohosluby kadou nedìli v 8.30 hodin. Biblické
hodiny pro dospìlé v pondìlí v 16.30 hod. Kolumbárium bude
otevøeno dennì od 9 do 17 hodin.
Zveme na koncert v Husovì sboru ve støedu 17. listopadu
 v den státního svátku  od 16.30 hod. Na programu jsou varhanní skladby a duchovní písnì v podání Jiøího Tymela (varhany)
a Zdeòka Svìdíka (zpìv).

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka
603 861 275, kaplan P. Mgr. Jaroslav Jirásek 737 755 480,
737 755 480, internetová stránka: http://www.volny.cz/nfara.
Bohosluby:
V kostele sv. Vavøince po 7.00, út 18.00, st 18.00, èt 7.00, pá
18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00 a 18.00.
Pro mìsíc listopad: Slavnost Vech svatých 1. 11. a Vzpomínka
vech vìrných zemøelých 2. 11.  me sv. v kostele sv. Vavøince
v 7.00 a 18.00 hod.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, faráø M. Vaina, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00 hodin a pravidelnì v 16.30 v Evangelickém
domovì Betanie (preòarova 1053), kde se støídají kazatelé
z køesanských církví v Náchodì. V týdnu je pravidelná biblická
hodina v út v 17.00 hodin. Kadé tøetí pondìlí v mìsíci je v 19.00
hodin setkání støední generace (tøicátníci). Sbor poøádá tradiènì
sborový den na první nedìli adventní 28. 11. 2004.

Církev adventistù sedmého dne

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

Církev bratrská

Purkyòova 584, 547 01 Náchod, kazatel Daniel Kvasnièka,
tel./fax: 491 427 332; mobil: 604 947 739. Vikáø: Mgr. Radovan
Kotalík, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz; internetová stránka: www.kvasnicka.info. Bohosluby v nedìli v 9.30, biblické studium ve støedu v 18.30 hodin.
Zveme vechny spoluobèany mìsta Náchoda na tøi adventní
nedìle tohoto roku (vdy v 17.00 hodin) ke stromeèku pøed
budovou nové radnice. První nedìle adventní pøipadá na
28. 11. 2004 a program zajiuje Øímskokatolická farnost a sbor
Adventistù sedmého dne.

Program Místní skupiny Èeské
køesanské akademie v Náchodì
ve 2. semestru 2004

Mgr. Vojtìch Maek, PhD.
Obèanská odpovìdnost v demokracii
Sál Mìstské knihovny v Náchodì
pátek 19. listopadu v 18 hodin
Ladislav Skovajsa, pøedseda MS-ÈKA v Náchodì
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Akce

poøádané v rámci oslav 750 let

l 11. 11. 11.00 hod.
Den veteránù
 uctìní památky obìtí válek
 památník na Dobroovì
l 16. 11. Bìh do zámeckých schodù
o pohár starosty mìsta Náchoda
l 17. 11. 16.30 hod.
Koncert v Husovì sboru

l 18. 11. 17.00 hod.
Podveèerní setkání s historií
 Stavební vývoj mìsta
cyklus pøednáek k 750. výroèí první
zmínky o Náchodì
muzeum  Masarykovo námìstí
l 28. 11. 17.00 hod.
Adventní koncert u vánoèního stromu
Masarykovo námìstí

Soutì O poklad rytíøe
Hrona má vítìze
Etapová soutì, která trvala od ledna
do záøí roku 2004, byla úspìnì zakonèena. Dìti po devìt mìsícù plnily rùzné
úkoly, vztahující se k naemu mìstu
a jeho 750. výroèí. Kreslily a fotografovaly oblíbená místa Náchoda, psaly povìsti
a pohádky, vytváøely náchodská straidla, lutily literární kvíz, poznávaly pøedmìty z náchodských domácností minulých
století a mnoho dalích. V posledním úkolu
se vyjadøovaly k tomu, co by se mohlo
v Náchodì zlepit. Nejvíce dìtí si pøeje
ménì aut v ulicích, rozíøení cyklostezek,
pìkná dìtská høitì a aquapark.
Soutìe se zúèastnilo na 200 dìtí, ale
ne vichni splnili vech devìt úkolù. V pátek 8. øíjna 2004 se v Mìstské knihovnì
v Náchodì selo dvacet nejúspìnìjích
soutìících. Nejmladí byl estiletý Michal
Kòazovèík. Dìti pøily pozdravit
i postavy z historie Náchoda  paní knìna Kateøina Vilemína Zaháòská a poddùstojník oddílu polních myslivcù z pruskorakouské války 1866. Soutìící s velkým
zájmem poslouchali jejich vyprávìní.

Vichni vítìzové obdreli pìkné ceny
díky grantu Královéhradeckého kraje.
Nejkrásnìjí dárky dostali ale samozøejmì absolutní vítìzové, tedy v naem pøípadì vítìzky: první Kateøina Kosinková,
druhá Anièka Bergerová a tøetí Tereza
imùnková.
V mìsíci listopadu vyhlauje Mìstská
knihovna Náchod soutì o nejhezèí kalendáø na rok 2005.
Namaluj si kalendáø
Podrobnosti na plakátech nebo
v knihovnì.
Mgr. Ivana Votavová

Umìlecká agentura Pragokoncert Váz zve na poøad

VYPRÁVÌNÍ ZDEÒKA TROKY
Volné vyprávìní jednoho z naich nejoblíbenìjích reisérù
18. 11. 2004 (ètvrtek)  Divadlo Dr. J. Èíka  NÁCHOD od 19.00 hod.
Jeden z nejpopulárnìjích èeských reisérù Zdenìk Troka se pøedstaví se svým
vyprávìním. Poøad Vás jistì velmi dobøe pobaví. Uslyíte veselé vyprávìní
o natáèení (série Slunce, seno, ,Z pekla tìstí a také o natáèení
nového filmu Kameòák), o protagonistech (napø. Helena Rùièková,
Karel Gott, Daniel Hùlka, Helena Vondráèková,
Václav Vydra, Jana Paulová atd.)
a také o skvìlých obyvatelích Hotic, kde natáèel sérii Slunce, seno, .
Poøad uvádí Michal Herzán.
PØEDPRODEJ VSTUPENEK:
Informaèní centrum, Hotel Beránek, Trafika Pavlasová  ÈD Nádraí
Blií informace: Agentura Pragokoncert,
tel.: 224 234 602, mobil: 777 701 588
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