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èas sváteèní ji pominul a nastává doba, Beránek. Zahájena bude spoleèná inveskdy se navracíme k práci a obyèejným tice kraje i mìsta, rekonstrukce ulice Kladstarostem vedního dne. Jsou léta, je ply- ské, rozíøeno parkovitì v ulici Raisovì,
nou jednotvárnì a zmìny v následujících dokonèena pøestavba zimního stadionu.
letech nejsou nikterak výrazné. Pokud Dle rozpoètových moností budou probíve ve spoleènosti dobøe funguje, je to hat i rekonstrukèní práce na stávajících
stav ideální. Vichni dobøe víme, e tento budovách a zaøízeních, a to i za úèelem
stav v naí spoleènosti jetì nenastal úspor nákladù. Budou vytvoøeny i proa zmìny jsou nutné. Vichni je jistì rádi jekty pro rok 2006. Zejména pro rekonuvítáme, pokud budou rozumné a k uit- strukci koupalitì a monosti napojení
ku vìtinì obyvatelstva. A proto není divu, komunikace ze sídlitì SUN, mimo køioe vechny tyto zmìny oèekáváme s ur- vatku u Slávie. Mnoho bude záleet i na
èitým napìtím a obavami. Nejenom Vá, zámìrech ostatních investorù, kteøí hodale i mìstský rozpoèet je závislý na zmì- lají uskuteènit své investice. Mìsta se
nách legislativy. Zvýení DPH o 14 % na pøedevím dotknou plánované investice
stavební práce v loòském roce i nám zkom- a. s. Tepna a výstavba soudní budovy
plikovalo v investièní výstavbì ivot. Pøe- v ulici Mlýnské. Dokonèena bude výstavsto si myslím, e se nám podaøilo realizo- ba spoleènosti Amulet a získáno nìkolik
vat významnou èást toho, co jsme si pøed- desítek pracovních míst. Dle zájmu obèasevzali. Parkovitì a stadion na Plhovì, nù bude probíhat i výstavba bytù na sídlávka pro pìí u Itálie, rozíøení parko- liti SUN.
Znaèná èást tìchto akcí se dotkne
vitì v ulici Raisovì, úprava ulice Podìbradovy a Odboje, dalí èást pìí zóny, i bìného ivota vìtiny z Vás a nemusí
oprava knihovny, probíhá dostavba hote- to být vdy jen tou lepí stránkou skuteèlu Beránek. To jsou zmìny, které jistì nosti. I na Vaí toleranci a pomoci záleí,
zaznamenal kadý obèan ve mìstì. Mezi jak se nám podaøí jednotlivé cíle naplnit.
ty ménì nápadné, ale stejnì nákladné Mìsto Náchod samozøejmì zùstane i mìsa dùleité, patøí oprava zimního stadio- tem kultury a sportu. Budou zachovány
nu, komunikace Èelakovského, Svobody, a jistì i rozíøeny ji uskuteènìné akce
Pod Montací, cyklostezka Malé Poøíèí, minulých let. Podstatnou zmìnou v této
oprava mateøské koly Vanèurova, opra- oblasti je pøechod Déèka ze správy krava koly Komenského, chodník v ulici Kpt. je na mìsto. Jsem vak pøesvìdèen, e
Jaroovì atd. Rovnì byla zahájena i vý- tato zmìna se nikterak negativnì neprostavba dalích bytù na sídliti SUN. Na jeví na chodu tohoto zaøízení, a e pesttomto místì je tøeba podìkovat i tìm ob- rá paleta moností tohoto kulturního zaèanùm, kteøí opravou a výstavbou svých øízení se jetì rozíøí.
Vyvrcholením sportovní èinnosti jistì
nemovitostí a prací na úpravì svého okolí pøispìli k lepímu vzhledu mìsta. Neje- bude mistrovství svìta juniorù v kuelnom hmotnými statky je vak èlovìk iv. kách. Je to nejen vrcholná sportovní udáV minulém roce jsme oslavili 90 let hote- lost, ale i monost pøedstavit Náchod ve
lu Beránek, 100 let náchodské radnice, vìtích rozmìrech, ne je tomu dosud
750 leté výroèí mìsta Náchoda. Uvítali zvykem. Jsem pøesvìdèen, e i s tìmito
jsme i delegace spøátelených mìst. K tìmto skuteènostmi si Náchod a jeho obyvatelé
výroèím bylo vytitìno i nìkolik publika- poradí, a e úèastníci tohoto turnaje bucí, které pøispìjí nejenom k informova- dou na Náchod rádi vzpomínat a do Nánosti Vás obèanù, ale pøispìjí i k irímu choda se rádi vracet.
Do roku 2005 si neseme i problémy
povìdomí o Náchodì v naí zemi. Z Vaich ohlasù vím, e velká èást naich ob- minulých let. Mnohé budou jistì øeeny.
èanù tyto oslavy hodnotila kladnì, a pro- Èást z nich se vak vymyká kompetenci
to mi dovolte i na tomto místì podìkovat mìsta, i kdy se nás bezprostøednì dotývem, kteøí k jejich prùbìhu svým podí- kají. Za vechny mi dovolte jmenovat oblem pøispìli. Podaøilo se nám i zvýit novu lázní Bìloves, obchvat mìsta Náchopøíspìvek na kulturní akce divadla Dr. J. da, novou komunikaci Náchod  Hronov.
Vìøte, e se této oblasti plnì vìnujeme,
Èíka o 1 mil. Kè.
Rok 2005 bude v tomto jistì ponìkud a e tak budeme èinit i pøítí rok.
zaostávat. Z hlediska rozvoje mìsta vak A i kdy v tìchto sférách nemáme mobude velice významný. Rozhodne o bu- nost rozhodnout, pevnì vìøím, e nae
doucí tváøi mìsta, o podstatných zásazích a Vae úsilí dokáe pohnout v roce 2005
v jeho støedu. Pøedevím o podobì Karlo- tyto záleitosti správným smìrem a pova námìstí a okolí, rekonstruována bude stoupit tak zase o krok dopøedu.
Èlovìèe nezlob
zaèíná
Ing.
Oldøich Ètvrteèka, starosta
ulice Tyrova, otevøena pøístavba
hoteluse, kolní rok

leden 2005

Zprávy
z radnice
Rada mìsta 30. 11. 2004

Déèko  výsledek konkurzního øízení
l RM rozhodla o výsledku konkurzního
øízení a do funkce øeditelky DDM Déèko
Náchod jmenuje v pøípadì získaného souhlasu Krajského úøadu Královéhradeckého kraje ing. Ludmilu Pohankovou od
1. 1. 2005.
l RM povìøila Odbor kolství, kultury
a sportu vyhotovením povìøení pro budoucí øeditelku, aby byla zajitìna kontinuita
zaøízení a nebyl ohroen jeho provoz
v dùsledku zmìny zøizovatele.
Regenerace mìstské památkové zóny
l RM jmenovala do pracovní skupiny pro
Program regenerace mìstské památkové
zóny nového èlena  zástupce krajského
úøadu Královéhradeckého kraje  PhDr.
Pavla Mertlíka.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy na pronájem èásti pozemku p.è.
1103 v Náchodì uzavøené pro zøízení zahrádky dohodou k 31. 12. 2004.
l RM souhlasila s uzavøením dodatkù
k nájemním smlouvám s TJ Náchod, Diakonií Broumov, firmou Merkurtisk, a. s.
a ke smlouvì o výpùjèce s Turistickým oddílem mládee Minoha na pronájem nebytových prostor v objektu èp. 1759 v ulici
Praské. Dodatky novì upravují zpùsoby
výpoètu úhrady spotøeby energií.
l RM odvolala z funkce tajemníka komise bytového hospodáøství pana Petra Frantika Mizeru DiS. a novým tajemníkem
byl jmenován pan Jaroslav Bidlo.
l RM schválila na základì ádosti Rubeny, a. s., prodej 15 bìných metrù kamenných obrubníkù k pøeloení a vyrovnání
chodníku v ul. Èeských Bratøí mezi objekty a. s. Rubena Náchod.
l RM souhlasila na základì ádosti majitele s celoroèním umístìním pøístøeku
u objektu kasina na Kamenici, který je
souèástí pøedzahrádky.
Koncepce øeení ul. Tyrovy
 výjezd z Masarykova námìstí
l V souvislosti s pøípravou spoleèné akce
firmy Harpen ÈR, s. r. o., a mìsta Náchoda na opravu ul. Tyrovy v pøítím roce
byla projednána koncepce opravy s obchodníky ve vztahu k zásobování.
l Odbor správy majetku pøedloil návrh
na vypracování projektové dokumentace,
která je potøebná pro vypracování stavebního povolení, dále pro zahájení jednání
s pracovníkem odboru výstavby zodpovìdným za památkovì chránìné objekty, jednání v komisích atd.

l RM schválila pøedloený návrh koncepce komunikace ulice Tyrovy a uloila
vypsat výbìrové øízení na dodavatele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
Pískovitì
l Rada mìsta letos v èervenci projednávala problematiku provozování dìtských
høi na pozemcích v majetku mìsta. Byla
provedena revize a na jejím základì navrena údrba høi pøíp. jiné vyuití. Celkem se kontrola týkala 32 dìtských høi
a zahrnuje materiálové, finanèní a personální zajitìní navrhovaných opatøení.
Odbor správy majetku navrhl zruit nevyhovující høitì, u zbývajících v první etapì
odstranit kovové prvky nevyhovující pøedpisùm, dále projednat s obèanskými radami, která høitì chtìjí zachovat a jakým
zpùsobem zajistí jejich provozovatelnost
podle zákona è. 25/2000 Sb.
Vytypovaná høitì budou zaøazena do plánu investic a pøizpùsobena tak, aby odpovídala zákonu. Na základì výsledkù jednání budou zbývající høitì zruena. Celou problematiku je nutné dovést do konce
v I. pololetí roku 2005, aby mìsto eliminovalo moné dùsledky kontroly dodrování výe uvedeného zákona.
ádost o èerpání fin. prostøedkù
ZU J. Falty, Z TGM
l RM schválila èerpání fondu rozvoje
majetku ZU J. Falty, Náchod na nákup
2 ks tympánù YAMAHA.
l RM schválila èerpání fondu rezerv a rozvoje mìsta pro pøíspìvkovou organizaci Z
T. G. Masaryka v Náchodì na nákup materiálu pro výstavbu plotu u høitì koly.
l RM schválila pouití vlastního rezervního fondu na propojení poèítaèových uèeben pro pøíspìvkovou organizaci Z T. G.
Masaryka v Náchodì.
Zpracování lesních hospodáøských osnov
l RM schválila smlouvu na zpracování
lesních hospodáøských osnov s Lesní taxaèní spoleèností, s. r. o., se sídlem v Hradci Králové v pøedloeném znìní.
Vekeré náklady spojené s jejím zpracováním jsou podle zákona v plné výi hrazeny formou finanèního pøíspìvku ministerstva zemìdìlství.
TELEGRAFICKY:
l RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu obce na vydání neperiodické publikace  Náchodská radnice a její
reprezentanti.
l RM schválila smlouvu o konání ohòostroje dne 31. 12. 2004 na Masarykovì
námìstí firmou GREIZ  Jiøí Gross Náchod.
l RM vzala na vìdomí zápis z jednání letopisecké komise mìsta Náchoda ze dne
4. 11. 2004.
l RM odvolala z funkce èlenky kulturní
komise p. Janu Penièkovou a jmenovala
novými èlenkami ing. Marii Talafantovou
a p. Macurovou.

l RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta Náchoda na rok
2004 Základní organizace Èeského svazu
ochráncù pøírody JARO Jaromìø.
l RM vzala na vìdomí informaci o pohledávkách mìsta Náchoda po lhùtì splatnosti nad 15 tisíc Kè a uloila nedobytné pohledávky pøedkládat kodní komisi k projednání jejich odpisu.

Zastupitelstvo mìsta 13. 12. 2004

Majetkoprávní úkony obce
l ZM revokovalo své pùvodní usnesení
o výkupu pozemkových parcel v Bìlovsi
u Motorestu U Pavla a schválilo provedení výkupu za nových podmínek s tím, e
mìsto Náchod uhradí náklady spojené
s pøevodem a daò z pøevodu nemovitostí.
l ZM revokovalo pùvodní usnesení ze dne
11. 10. 2004 o úplatném nabytí pozemku
è. 486 z vlastnictví Královéhradeckého
kraje (bývalá SÚS v Bìlovsi) a schválil
nabytí tohoto pozemku za cenu 1,2 mil.
Kè s tím, e kupní cena bude uhrazena
pøed podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
l ZM zamítlo bezúplatný pøevod pozemkové parcely è. 741 v Bìlovsi (pozemek,
pøes který je pøístup do objektu turistické
ubytovny KÈT Náchod) i zøízení vìcného
bøemena na tomto pozemku s tím, e uívání tohoto pozemku bude oetøeno uzavøením smlouvy o výpùjèce.
l ZM schválilo provedení výkupu pozemku è. 681/5 (na konci ul. Vodárenská)
s tím, e mìsto Náchod uhradí náklady
spojené s pøevodem a zároveò bude zøízeno vìcné bøemeno práva chùze a jízdy pro
vlastníky pøilehlých parcel, ke kterým
slouí jako pøístupová cesta.
l ZM zamítlo prodej pozemkové parcely
è. 1294/7 (na konci ul. Sokolské) vzhledem k omezením, která znemoòují provedení výstavby rodinného domu na tomto místì (nutná zmìna územního plánu
této lokality, vyøeení odvedení povrchových vod, zachování stezky pro pìí).
l ZM schválilo nabytí pozemku è. 639/2
v katastrálním území onov u Nového
Mìsta n. M. z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví mìsta Náchoda.
Jedná se o bývalý dobývací prostor na kámen pøi státní silnici Náchod  Nové Mìsto n. M. V minulosti bylo na tomto pozemku pøekladitì odpadù, nyní je zámìrem
mìsta tento pozemek vyuít jako skladovací prostor pro sypké materiály pro potøeby TS Náchod, s. r. o.
l ZM zamítlo ádost na prodej èásti stavební parcely è. 553 a pozemkové parcely
è. 1398/3 v Podìbradovì ulici a schválilo
prodej tìchto pozemkù obálkovou metodou s vyvolávací cenou 700 Kè/m .
l ZM zamítlo ádost o prodej cca 500 m
z parcely è. 2046/3 (èást místní komunikace v ulici U Cihelny), nebo souèasná
komunikace vede po pozemcích Èeské
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poty, s. p., Rubeny, s. p., a soukromých
vlastníkù. Zároveò je tato komunikace
úzká a neodpovídá svými parametry potøebì provozu zde umístìných soukromých podnikatelù. Do budoucna mùe tento pozemek slouit jako výhybna.
l ZM zamítlo prodej èásti pozemku è. 519/
1 na Lipí z dùvodu nevypoøádaných majetkoprávních vztahù uívání pozemkù pod
místními komunikacemi v této lokalitì.
Prevence kriminality
 program Partnerství
l ZM schválilo program Partnerství pro
rok 2005.
V letoním roce konèí Komplexní souèinnostní program prevence kriminality, do
kterého byl v roce 2001 Ministerstvem
vnitra ÈR zaøazen i Náchod. Na tento program navazuje program Partnerství, do
kterého bylo mìsto Náchod doporuèeno
Okresním øeditelstvím policie ÈR. Program partnerství je urèen mìstùm, která
komplexnì a systematicky øeí problematiku prevence kriminality a sociálnì patologických jevù a chtìjí øeit problémy
v oblasti bezpeènosti v konkrétních lokalitách. Souèástí programu Partnerství pro
rok 2005 jsou napø. projekty náchodských
kol a sdruení, která se vìnují práci
s mládeí, nebo projekt zajitìní bezpeèných pøechodù v Náchodì.
Mìstské støedisko sociálních slueb
l ZM schválilo slouèení pøíspìvkové organizace Dùm penzion pro dùchodce Harmonie do pøíspìvkové organizace Mìstského støediska sociálních slueb Marie ke
dni 1. 1. 2005.
l ZM schválilo nové znìní zøizovací listiny pøíspìvkové organizace Mìstské støedisko sociálních slueb Marie od 1. 1. 2005.
Program regenerace
mìstské památkové zóny
l ZM schválilo Program regenerace mìstské památkové zóny.
Mìstská památková zóna v Náchodì byla
vyhláena v roce 1990. Zaujímá území
centrální èásti mìsta o rozloze 33,8 ha
a jejím jádrem je Masarykovo námìstí
a areál zámku. Do památkové zóny spadá
zástavba ulic Palackého, Kamenice, Tyrovy, Zámecké, Volovnice, Podìbradovy,
Riegrovy, Parkány, Potovní, Hraeho,
Weyrovy, Karlova námìstí, Pøíkopy (severozápadní hrana), Hurdálkovy a Krámské,
dále ulic Podzámèí, Preslova a Ludvíkova.
Cílem programu je aktivizovat mìsta
s vyhláenou nebo pøipravovanou mìstskou památkovou rezervací nebo mìstskou památkovou zónou k jejich regeneraci a vestrannì jim pomáhat pøi pøípravì, zpracování a realizaci mìstských
programù regenerace. Program regenerace je zpracován na léta 20052009.
Rozpoètové provizorium
na rok 2005 a rozpoètová opatøení
l ZM schválilo rozpoètové provizorium od
1. 1. 2005 do doby schválení rozpoètu

mìsta Náchoda na rok 2005. Rozpoètové
provizorium bylo schváleno k zabezpeèení
financování bìných výdajù a plynulého
chodu hospodaøení mìsta Náchoda od
1. ledna 2005 do doby schválení rozpoètu. Investièní výdaje mohou být èerpány
pouze na akce rozpracované v roce 2004,
jejich dokonèení se pøedpokládá v roce
2005. Rozpoètové pøíjmy a výdaje uskuteènìné v dobì rozpoètového provizoria se
stávají pøíjmy a výdaji rozpoètu mìsta
dnem nabytí úèinnosti rozpoètu mìsta na
rok 2005. V rámci rozpoètového provizoria schválilo zastupitelstvo poskytnutí zálohy na první ètvrtletí roku 2005 ve výi
150 tis. Kè pøíspìvkové organizaci Dùm
dìtí a mládee Déèko, Náchod poèátkem
ledna 2005.
l ZM schválilo souhrnný návrh rozpoètových opatøení, která vznikla od 11. 10.
2004 na základì pokynù z krajského úøadu a potøeb jednotlivých odborù mìstského úøadu.
Obecnì závazná vyhláka
mìsta Náchoda o komunálním odpadu
l ZM vydalo Obecnì závaznou vyhláku
è. 5/2004 o místním poplatku za provoz
systému shromaïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù.
Vyhláka novì upravuje pøedevím základní sazbu poplatku, která pro rok 2005
bude èinit 480 Kè za kalendáøní rok. Opìt
je v letoním roce zvýhodnìno zaplacení
poplatku v plné výi do 31. bøezna. Novì
jsou od poplatku osvobozeny dìti, narozené v prùbìhu kalendáøního roku, za který se tento poplatek hradí.
Zruení Obecnì závazné vyhláky o stanovení pøíspìvku na pobyt dítìte v M,
kolní druinì a kolním klubu
l ZM zruilo Obecnì závaznou vyhláku
mìsta Náchoda è. 2/2004 O stanovení
pøíspìvku na pobyt dítìte v mateøské kole, kolní druinì, kolním klubu zøizovaných mìstem Náchodem pro kolní rok
20042005.
Zruení vyhláky vyplývá ze zmìny kolského zákona è. 561/2004 Sb. platného
od 1. 1. 2005. Podle nìj budou výi úplaty (døíve pøíspìvku) v mateøských kolách
a kolních druinách stanovovat pøímo
øeditelé základních a mateøských kol.
Vyhláka tedy pozbývá platnosti a bylo
nutné ji zruit.
Problematika Z Náchod,
Pavliovská 55 (na Babí)
l ZM uloilo vedení mìsta zabývat se problematikou Základní koly Náchod, Pavliovská 55 ve spolupráci se zástupci pøímìstské èásti Babí.
Beránek Náchod, a. s.
 zmìna smlouvy o pùjèce
l ZM schválilo úpravu smlouvy o pùjèce
ve výi 2 mil. Kè ze dne 24. 6. 2003, která se týká odkladu zahájení splátek vèetnì úrokù od 31. 1. 2006. Dluník se dále

!
zavazuje vrátit penìní prostøedky v mìsíèních splátkách po 41.666 Kè splatných
vdy k poslednímu dni v mìsíci daného
roku poèínaje lednem roku 2006. Poslední splátka pùjèky bude uhrazena ve výi
41.698 Kè nejpozdìji ke dni 31. 12. 2009.
Úroky za rok 2004 uhradí a.s. Beránek
v termínu do 31. 1. 2005.
Úhradu tzv. polského dluhu
l ZM souhlasilo s vypoøádáním závazku
mìsta Náchoda, tzv. polského dluhu, vùèi
Ministerstvu financí ÈR  sníení
o 312.846,50 Kè. Podmínkou sníení závazku je poslední úhrada ve výi 53.077
Kè. Pøipsáním této èástky na úèet státního rozpoètu bude vypoøádán vzájemný závazek a pohledávka.
TELEGRAFICKY:
l ZM schválilo Pravidla Mìsta Náchoda
è. 2 o vytvoøení a vyuití úèelových prostøedkù Fondu rozvoje bydlení na území mìsta Náchoda.
l ZM zamítlo ádost obce Vysokov o monost èerpání úvìru dle smlouvy ze dne
30. 4. 1999.
l ZM schválilo odvod nedoèerpaných pøíspìvkù pøíspìvkových organizací na rok
2004 do rozpoètu zøizovatele (mìsto).
l ZM schválilo dle doporuèení kodní
a likvidaèní komise vyøazení majetku v poøizovací hodnotì nad 20 tis. Kè. Majetek
bude fyzicky zlikvidován.
l ZM schválilo prominutí naøízeného odvodu za poruení rozpoètové káznì v roce
2003 vèetnì úhrady penále HC Náchod,
oddílu ledního hokeje, z poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta v roce 2003.
l ZM schválilo poskytnutí daru  darovací smlouvu  uzavøenou mezi mìstem Náchodem a Základní kolou T. G. Masaryka, kterou budou darovány movité vìci
 10 ks poèítaèových sestav.

Mìsto Náchod
prodá pozemky
stav. parcela è. 553 a poz. parcela
è. 1398/3 celkem o výmìøe 383 m
k. ú. Náchod v ul. Podìbradova.
Základní cena 700 Kè/m .
Prodej obálkovou metodou.
Obálku oznaèit:
Výbìrové øízení pozemky
Podìbradova ul.  neotvírat.
Adresovat na MìÚ Náchod,
Odbor správy majetku.
Uzávìrka pøihláek
11. února 2005 ve 13 hodin.
Informace na tel.
491 405 233, 491 405 237
Zn. Nejvyí a nejvýhodnìjí nabídce.
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KRONIKA
Narodili se

v listopadu 2004
2. 11. Ondøej Sedláèek
7. 11. Tereza Havlenová
8. 11. Kateøina antrùèková
9. 11. Adam paèek
11. 11. Kristýna Fleková
12. 11. Tereza Schmidtová
Kristýna Schmidtová
16. 11. Adriana Nývltová
18. 11. Vít Moravec
21. 11. Andrea Balcarová
25. 11. David Krombholz
27. 11. Nicol Sochorová
30. 11. Melánie Laschová

Byli oddáni

v listopadu 2004
12. 11.
Marek Klugar, Náchod
Lenka Palkovièová, Nové Mìsto nad Metují
19. 11.
Zdenìk pika, Ústí nad Orlicí
Petra Hanusová, Nové Mìsto nad Metují
20. 11.
Jiøí Jebavý, Náchod
Marcela Vlachová, Náchod
27. 11.
Petr Holejovský, Praha
Kateøina Maríková, Náchod

Slouèení
pøíspìvkových organizací
Od 1. 1. 2005 dojde ke slouèení pøíspìvkových organizací Dùm penzion Harmonie a MìSSS Marie, které schválilo zastupitelstvo mìsta na svém prosincovém jednání. V èásti DPD Harmonie II vznikne
dùm s peèovatelskou slubou. Pro vechny obyvatele, kteøí byli umístìni do obou
zaøízení pøed 1. 1. 2005, zùstanou sociální sluby zachovány.
Tyto rozsáhlé organizaèní zmìny ovlivní souèasný systém podávání a vyøizování
ádosti o umístìní do domù penzionù. Na
pøechodné období bude umisování nových
obyvatel omezeno, nebo stávajícím oby-

vatelùm Harmonie II bude prùbìnì nabízena monost pøemístìní do nìkterého
z domù penzionù pro dùchodce v rámci
slouèené pøíspìvkové organizace Mìstského støediska sociálních slueb Marie.
adatelé, kteøí ji byli zaøazeni do poøadníku na umístìní do obou penzionù,
budou písemnì osloveni, zda nemají zájem o umístìní do domu s peèovatelskou
slubu v Harmonii II. Novým adatelùm
bude nejprve nabízena monost umístìní
do domu s peèovatelskou slubou.
Bc. Pavel Schuma
Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví

Mezinárodní projekt Socrates

Ve dnech 21.26. 11. tohoto roku tøi uèitelé z naí koly navtívili v rámci vzdìlávacího projektu Socrates koordinující kolu ve Velké Británii  ve mìstì Cheltenham.
Navtívili jsme základní kolu  Rowanfield junior school a úèastnili se výuky, povídali
s anglickými dìtmi o Èeské republice i o Náchodì. Dìti byly velmi zvídavé, zajímal je
poèet obyvatel, pøíroda, prùmysl, mìna, znaèky aut, nai sportovci atp. Nae postøehy
a poznatky  velmi zajímavá a pestrá výuka, skupinová práce, metody práce rozvíjející samostatné mylení, tvoøivost, vynikající dovednosti pøi práci na poèítaèích, dále
pak krásnì vyzdobené tøídy,
velmi hodní a sluní áci
a pøáteltí uèitelé.
Schùzky se zúèastnili i uèitelé z Norska a Rumunska.
Pøedali jsme si mnoho poznatkù a zkueností, pøivezli si na
ukázku rùzné výrobky a mnoho fotografií a tìíme se na
dalí spolupráci.
Co nás èeká? Dopisování,
e-maily, téma zdravá výiva,
oblíbené recepty a olympijské
hry.
Radka Lokvencová,
Z TGM

Podání ádostí
o nadaèní pøíspìvek (grant)
I. kolo v oblasti kultury
a sportu rok 2005

Kulturní a sportovní nadace mìsta
Náchoda vyhlauje termín podání pøihláek o nadaèní pøíspìvky (granty)
v oblasti kultury a sportu.
Nadaèní pøíspìvek (grant) je urèen
pro fyzické a právnické osoby. V oblasti
sportu se týká pouze mìsta Náchoda,
oblast kultury mùe mít i regionální
pùsobnost.
Vyplnìné ádosti na pøedepsaném
formuláøi zalete na adresu:
Kulturní a sportovní nadace mìsta
Náchoda, odbor kolství, kultury a sportu, Masarykovo námìstí 40, 547 01
Náchod
Termín podání I. kolo: do 10. 2. 2005
Formuláø ádosti vèetnì zásad
o poskytování nadaèních pøíspìvkù
obdríte na kontaktní adrese nebo na
internetových stránkách mìsta Náchoda  www.mestonachod.cz
Kontaktní adresa: Mìstský úøad Náchod, odbor kolství, kultury a sportu,
Masarykovo námìstí 40, 547 01 Náchod, tel.: 491 405 250

M Vanèurova

dìkuje vem svým sponzorùm, Zeleninì Macek, mamince p. Prokopové za
krásnou výzdobu interiéru M, dále mamince p. Fickové za sponzorské dárky,
p. Mareové za sponzorské dárky i za monost vystavovat nae práce na veøejnosti
 ve výloze, a dalím. Vem pøejeme do
nového roku ve nejlepí.

Z Á P I S

do l. tøíd základních kol
pro kolní rok 20052006
se koná ve ètvrtek 10. února 2004
od 14 do 17 hodin
a v pátek 12. února 2004
od 14 do 17 hodin
ve vech základních kolách
v Náchodì
Pozn. Pøi zápisu je tøeba
pøedloit rodný list dítìte

Náchodský zpravodaj

Olympijská vítìzka je z Náchoda
Paralympijské hry v Athénách 2004
sledovala náchodská veøejnost s nebývalým zájmem pøedevím díky úèasti plavkynì Bìly Hlaváèkové. Ji z jejích pøedchozích výsledkù bylo zøejmé, e si jede
pro medaili. A medaile byla, dokonce zlatá
v závodì na 50 m. Vyniknout v nároèné
konkurenci je velký úkol a pøekonat pøi
tom fyzický handicap je dáno jen tìm
nejsilnìjím osobnostem. Paní Bìle se
podaøilo obojí a jetì nìco navíc  zùstala pøi tom vem nesmírném úsilí starostlivou a milující mámou!
O tom, jak to vechno probíhalo, vyprávìla Bìla Hlaváèková na setkání
s pøedstaviteli mìsta, kteøí olympijské
vítìzce srdeènì podìkovali za vzornou
reprezentaci Náchoda a ÈR a jak uvedl
pan starosta ing. Ètvrteèka, Dìkujeme,
e jste udìlala nìco, co není tak obvyklé. Poté pøedal spolu s místostarosty jménem mìstského úøadu penìní dárek
a krásnou kytici. Na malé komorní slavnosti v pøíjemných novì upravených prostorách studovny mìstské knihovny byl
v pondìlí 22. 11. paní Bìle pøedán také
velmi praktický dárek  dìtská jídelní sedaèka, který vìnoval nadaèní fond Zdeòky Horníkové. O tom, e je to funkèní
a dobøe uplatnitelný dar, se malý Honzík
ihned pøesvìdèil. Malý pùlroèní syn olympijské závodnice byl zøejmì nejmladím
úèastníkem samotných her, kdy v Athénách pobýval s rodièi a mamince fandil

hlavnì proto, e ho i bìhem úspìného
závodìní peèlivì krmila.
Jetì nedlouho pøed olympiádou si nebyla Bìla Hlaváèková jistá svou úèastí
 výkonnost mìla náleitou, ale byl tady
malý Honzík, a tak vyvstala, jak øíká,
otázka: Jak to pùjde zorganizovat, hlavnì co se týká bydlení, aby úèast s dítìtem
zvládla. Neménì podstatná byla i otázka
finanèní, náklady závodnice byly hrazeny z prostøedkù paralympijského výboru,
náklady na pobyt manela a syna museli
manelé hradit sami. A i tady pomohli
sponzoøi a Nadace Zdeòky Horníkové
svými finanèními pøíspìvky.
Pøed olympiádou se paní poslankynì
Horníková velmi zajímala, zda pojedu
 bylo to krátce pøed porodem. Tehdy
jsem se jetì zúèastnila plaveckého závodu o Modrou stuhu mìsta, který paní
Horníková dlouhodobì podporuje a také
se jí úèastní. Dìlali si tam ze mne legraci, e se Honzík narodí do vody! A jak
to budou pravidla hodnotit, kdy doplaveme dva! usmívá se Bìla Hlaváèková.
A taky prý jí byl  kdy vyhraje  slíben
pro malého synáèka dar od nadace. A byl
splnìn, nejen díky té zlaté medaili, ale
pøedevím proto, e je smyslem Nadace
Zdeòky Horníkové podporovat neziskové
sportovní, kulturní a sociální aktivity jednotlivcù i neziskových organizací z oblastí
Náchodska, Broumovska, Jaromìøka a Novomìstska.
O atmosféøe na olympijských hrách se
paní Bìla vyjadøuje s nadením a s úsmìvem dodává, e soupeøky dlouho nevìdìly, e je tam s malým dítìtem, které jí manel na kojení podával pøes zábradlí závodního bazénu. Nakonec si
vimly, také se jí mnozí ptali, jestli je to
její dítì! A pak byli vichni z toho uneení! Velmi mne pøekvapili svými reakcemi
mladí lidé, i chlapci, tøeba na ulici, kdy
se podívali do koèárku a hned dìlali òuòuòu. Øekové milují dìti a kdy máte

Pøedvánoèní nadílku

pro medvìdy Ludvíka a Dáu
pøipravili v prosinci pro dìti  Mìsto Náchod, Déèko Náchod, Národní památkový
ústav, Správa SZ v Náchodì a medvìdáøi
Troutnarovi.
Dìti z náchodských mateøských kol,
Stacionáøe Cesta a M na Kramolnì se
vydaly po trase vyznaèené medvìdí tlapkou na zámek za Ludvíkem a Dáou. Cestou plnily rùzné úkoly a za doprovodu pracovníkù Déèka v kostýmech a zpìvu vánoèních koled doly na III. nádvoøí zámku.
Mnoství zeleniny, ovoce, vánoèek a kra-

jícù chleba, které medvìdùm donesly, navrily kolem zámecké kany a byla toho
poøádná hromada! Z vyprávìní se dozvìdìly o bìném ivotì medvìdù hnìdých
ve volné pøírodì i v medvìdáriu, aby pak
medvìdím tancem a vánoèní medvìdí písnièkou probudily a nalákaly medvìdy do
výbìhu v hradním pøíkopu. Z ochozu
u medvìdária pak pobavenì sledovaly jak
budou Ludvík s Dáou na vánoèní nadílku reagovat. A podívaná opravdu stála za
to! Spoleèná ochutnávka Ludvíka a Dái

#
s sebou dítì, tak je to v podstatì vstupenka kamkoliv, vypráví nae olympionièka. A malý Honzík byl prý také v úplné
pohodì, moc se mu v Athénách líbilo, má
rád teplo a tam bylo ráno v 7 hodin 27
stupòù ve stínu!
Vyprávìní nejen o olympiádì, ale také
o vech slastech, radostech i starostech
mateøství, zamìstnání, bydlení mladé rodiny a o dalích sportovních plánech zlaté olympionièky poslouchali se zájmem
úèastníci této malé slavnosti. Bylo by to
velmi podnìtné povídání pøedevím pro
mladé posluchaèe, kterým by osobní úsilí
paralympijské závodnice mìlo být velkým
vzorem v pøekonávání pøekáek s ulechtilým ivotním cílem.
Vìra Vlèková

Redakce dìkuje paní Vlèkové za rozhovor, který pøipravila s paní Hlaváèkovou. Musíme také zmínit, e neménì
významným hostem a úspìným sportovcem byl pan Stefanù (viz foto), kterému
patøí také velký dík za reprezentaci naeho mìsta nevedními výkony. Obìma
sportovcùm pøejeme do nového roku hodnì sil k pøekonávání dalích pøekáek
a dosaení vech vysnìných cílù.
byla zakonèena dùkladným oèesáním
a zlomením stromkù. Spokojení medvìdi
po akci ulehli s plnými bøíky do svých
brlohù.
Obèerstvení èekalo také na dìti. Teplý
èaj a sladký Kubíèek z náchodských pekáren je zahøál na tìle a obrázková jmenovka s Ludvíkem a Dáou a razítkem náchodského zámku zase na dui.
Podìkování patøí dìtem a uèitelkám
M za návtìvu a pøinesené dárky pro
medvìdy i vem sponzorùm akce, kterými byli  Delvita, a. s., Náchod, KSK Bono,
s. r. o., Èeská Skalice, Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., Lesy mìsta Náchoda
a Národní památkový ústav, územní odborné pracovitì v Pardubicích.
(EF)

$
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Za Pavlem Grymem (nekrolog)

Zpráva o úmrtí spisovatele a novináøe
Pavla Gryma, náchodského rodáka, se
rozíøila koncem listopadu, u po uzávìrce prosincového zpravodaje. Zemøel 24.
listopadu v Humpolci v léèebnì pro dlouhodobì nemocné, kam byl pøevezen
z praské nemocnice po váné operaci.
Narodil se 9. èervna 1930 jako druhý
syn v rodinì obchodníka, rodièùm patøil
dùm U mìsta Paøíe (dnení Zefýr), kde
mìli obchod s odìvy. Starí bratr Albert
(19242001) poslouil Josefu kvoreckému jako vzor pro postavu Berty Moutelíka, postavu ovem literárnì upravenou
 zkarikovanou. To mìl Pavel Josefovi
trochu za zlé.
Vstup do dospìlého ivota nemìl Pavel Grym snadný. Maturoval na zdejím
gymnáziu v roce 1949, kdy jeho otci byl
obchod znárodnìn. Buroazní pùvod
znamenal komplikace. Krátce byl na filozofické fakultì, odkud pøeel na AMU,
ale byl z politických dùvodù vylouèen ze
studia a musel na vojnu. Po vojnì se mu
podaøilo vrátit se na AMU a úspìnì dostudovat. Problém s umístìním se podaøilo rovnì vyøeit, kdy byl pøijat do redakce Lidové demokracie. (Rodina se,
pokud vím, pøed únorem k lidové stranì
hlásila.) Psal tu zejména kvalitní divadelní kritiky, ovem i desítky èlánkù dalích.
Patøily k oblíbeným a èteným. Koncem
60. let zaèal publikovat i samostané práce, v roce 1967 mu vyla kniha Bukanýøi, muketýøi, pistolníci. Pamìtníci tvrdí,
e pod jakýmsi pseudonymem napsal u
pøed tím nìkolik dobrodruných románù do kapsy.
Na poèátku normalizace (1971) byl
z redakce proputìn. Díky tomu, e byl

znám v divadelním svìtì a také díky stateènosti Miloe Kirschnera nael uplatnìní v Divadle Spejbla a Hurvínka. (Staøí
pamìtníci vìdí, e tady v Náchodì spolupracoval s loutkovým divadlem u jako
studentík.) V roce 1990 z nìj odeel do
dùchodu. Pro toto divadélko i psal, napø.
høíèky Spejbl detektivem, Hurvínkova
straidýlka, Hurvínek a lupièi, Vánoce
u Spejblù aj., psal i o divadle  Klauni
v døevácích nebo o M. Kirschnerovi kníku ivot plný loutek.
V dùchodu se pak vrátil k vlastní svobodné tvorbì, ji charakterizují povídkové soubory jako Èerná koèka, Èínský drak,
Ludvík (a jiné sny), vrátil se k tématu
Golema (1971  Té noci povstal Golem,
1992 Praský Golem), k ivotu divadelnímu  Strené masky, Pøíbìh pierota,
k tomu i v Anekdotách od A do Z. V posledních letech se také v mylenkách vracel rád do rodného Náchoda a jeho okolí,
v Naem èase a pak v Novinách Náchodska jsme mohli èíst øádku textù vzpomínkových, podobné texty vydával i v drobných tiscích (Kos na studni, Krajina snù).
V roce 2000 mu vyla kniha pohádek Èáry
máry fuè! Øada textù byla vydána i na
zvukových nosièích. Nìkteré své fiktivní
pøíbìhy umísoval do naeho kraje, napø.
Král na útìku, Liga na ochranu straidel
a èertù, panìlský dukát, k výroèí mìsta
loni napsal Nezbedné povìsti náchodské
s názvem Zhýralá komtesa Lucie.
Vydání kníky v rodném mìstì a zájem o ni, to bylo asi jedno z posledních
potìení autorových. Zejména si váil slov
Josefa kvoreckého, který mu loni
v èervnu napsal: Dìkuju za Zhýralou
komtesu Lucii a gratuluju Ti: jsou to lidové povìsti zcela v charakteru ánru,
s vnìjkovou prostotou a s velkým nábojem ukryté nostalgie. Opravdu krásná
vìc. (Zájemci si ji jetì mohou v knihkupectví koupit.)
Pavel Grym se ze zdravotních dùvodù
nezúèastnil literárnì hudebního veèera
k jeho sedmdesátým narozeninám Úsmìvy a vrásky Pavla Gryma (8. 11. 2000),
ani poøadu Svému mìstu k výroèí (16. 6.
2004), v nìm byla jeho poslední kníka
prezentována. Rozlouèit s ním se mùeme u jen vzpomínkou. Jeho popel bude
v pøísluný èas odevzdán zemi na Zbraslavi, èteme na smuteèním oznámení. Pro
nì si sám autor pøipravil slova: Odcházím s pocitem, e jsem udìlal mnohem
ménì, ne jsem chtìl a mìl. My vak
mùeme konstatovat, e neudìlal málo.
Pro divadlo, noviny, literaturu, ale zejména i pro své rodné mìsto. Zùstáváme mu
vdìèni za mnohé.
Ale Fetters

Lednová výroèí
V sobotu 1. ledna se nám narodil
nový rok 2005. I v nìm vám chci pøipomínat jubilea spjatá nìjak s Náchodem,
pokud údaje k nim jsou mi dostupné.
Dne 31. ledna 1785 se narodila Magdalena Dobromila Rettigová. Nevím, kolik náchodských kuchaøinek vaøilo podle
jejích receptù, ale víme, e Jiráskova hra
o ní se tu hrála nìkolikrát, naposledy
v kvìtnu 2003 v reii paní L. mídové.
Dne 6. ledna 1850 se narodil dramatik
Ladislav Stroupenický, i u nás èasto
hraný. V jeho nejznámìjí høe Nai furianti se objevuje zmínka o bitvì u Náchoda v roce 1866, v ní padl starí syn starosty Dubského.
Dne 9. ledna 1890 se v Malých Svatoòovicích narodil Karel Èapek. Náchod jistì znal, ale zmiòuje se o nìm jen okrajovì ve Velké pohádce doktorské. Pøed sto
lety, 5. ledna 1905, se narodil básník Jan
Zahradníèek. Na 4. leden pøipadají nedoité 80. narozeniny zdejího výtvarníka
a textilního návrháøe Josefa Ducháèe.
Hereèka Adina Mandlová se narodila
28. 1. 1910, vzpomínala, e v Náchodì
kdysi hrála. Zda tu hrála Jana Brejchová, narozená 20. 1. 1940, to nevím.
Pøed deseti lety, 10. ledna 1995, zemøel i u nás známý výtvarník a ilustrátor Zdenìk Mlèoch, v tý den deset let
pøed ním pìvec Beno Blachut, který
u nás v divadle zpíval vícekrát. 30. ledna
1975 zemøel básník a pøekladatel Josef
Palivec, druhý manel Heleny Èapkové.
Od ledna 1935 odpoèívá na staromìstském høbitovì náchodský pan uèitel,
mìstský kronikáø, zpìvák i funkcionáø
pìveckého sboru Hron Frantiek Moc.
Frantiek Drtina, univerzitní profesor,
pedagog a filozof, po nìm je pojmenováno námìstí ve Starém Mìstì a který tu
pøed sto lety na univerzitních extenzích
také pøednáel, zemøel 14. ledna 1925.
V lednu 1930 (28.) zemøela slavná pìvkynì Ema Destinová, která u nás zpívala na koncertu 15. øíjna 1926.
Dne 23. ledna 1880 zemøel v Praze
Josef V. Hellich, malíø slavného portrétu Boeny Nìmcové, ale také mnoha chrámových obrazù, mj. sv. Anny a sv. Jana
Nepomuckého ve skalickém kostele nebo
v kostele sv. Václava na Dobenínì  ve
Václavicích obrazu Snìm na Dobenínì.
Ten namaloval v roce 1853, ale protoe
byl v estaedesáté pokozen  rozstøílen Prusy, namaloval nám ho v roce
1867 znovu.
Nakonec pøipomeòme, e 8. ledna
1920 byla zaloena církev èeskoslovenská, k ní se tehdy v Náchodì i celých
severovýchodních Èechách pøihlásila témìø polovina obyvatelstva.
(AF)

Náchodský zpravodaj

Náchodský ulièník

Èást 1  Námìstí
Aèkoli by název nového historického seriálu mohl svádìt k domnìnce, e v roce 2005 budeme kadý mìsíc
pro výstrahu zveøejòovat jméno nejvìtího náchodského
ulièníka, není tøeba se obávat. Jen se po pìti letech ve
zpravodaji znovu vracíme k tématu pojmenování náchodských ulic. ádá si to praktická potøeba pouívání naprosto pøesných názvù i nìkteøí jednotlivci, poukazující na
pøetrvávající nedostatky a neznalost. Proto na následujících dvou stranách naleznete kompletní seznam 254 ulic
Náchoda. Jedná se o úøední platné názvy, schválené usnesením mìstské rady è. 66/1148/00 z 12. 9. 2000 s pøípadnými pozdìjími doplòky, a jedinì ty je povoleno uívat pøi uvádìní bydlitì. A abychom tu úøední strohost
ponìkud zmírnili, budeme si v jedenácti pokraèováních
povídat o náchodském ulièním místopisu, jeho historii
a zajímavostech. Úvodní èást je vìnována struènému vývoji
a hlavnímu náchodskému námìstí.
Nejstarí historické oznaèení ulic a prostranství se vyvíjelo postupnì a pomalu, zpoèátku bylo velmi ojedinìlé
a pøi malém rozsahu zástavby nebylo ani nutné. Námìstí
se dlouho øíkalo jednodue rynk a dále se dá pøedpokládat oznaèení pro hlavní komunikace vedoucí k mìstským
branám nejspíe podle smìru cesty. Postupnì se vívající
pojmenování bylo záleitostí pouze zvykovou a s jeho
úøedním zakotvením, spojeným s viditelným oznaèením,
se setkáváme a v dobì osvíceného absolutismu. Prakticky a do 18. století byly domy oznaèovány výhradnì
podle svého umístìní èi sousedù, v kupních smlouvách
podle svého majitele jako prodávajícího. Pestøejí byly
názvy zahrad, luk èi polí a ty také byly èasto po pozdìjím zastavìní pozemku transformovány do názvu ulice.
Dne 19. èervence 1770 vydala císaøovna Marie Terezie
patent, naøizující jednotný zpùsob mìstské evidence
 vechny ulice mìly napøítì nést úøední názvy a souèasnì mìly být vechny domy opatøeny popisnými èísly.
Nová domovní evidence byla v Náchodì definitivnì zavedena a v prùbìhu roku 1773. Náchod se tehdy administrativnì èlenil do pìti územních èástí, jejich rozdìlení
se ustálilo ji v prùbìhu 16. století: vlastní mìsto
v hradbách, Krajské a Horské pøedmìstí, místní èást Pl-

hov a zámek. Kadá z tìchto èástí byla oèíslována samostatnì, take vznikly ètyøi soubìné øady popisných èísel. Pùvodní èíslování mìsta v hradbách se zmìnilo mezi
lety 18151817, kdy pøi zachování stejného smìru novì
vycházelo od radnice (è. p. 1) a konèilo budovou dìkanství (è. p. 84). V letech 18391840 byl prostor mìsta
novì zamìøen. Tzv. stabilní katastr byl zaloen na odborném trigonometrickém mìøení a jeho výsledkem byla
novì vyhotovená indikaèní skica mìsta. Zaloení nové
pozemkové knihy u okresního soudu v roce 1881 bylo
dùvodem k upøesnìní evidence pozemkù a souèasnì bylo
zavedeno nové èíslování domù v místních èástech, jimi
byly mìsto, Krajské pøedmìstí, Horské pøedmìstí, Plhov,
idovská ulice, Nový Svìt a zámek. Byly také novì pojmenovány nìkteré ulice a veøejná prostranství. Snad
nejrozsáhlejí akce v záleitosti názvù ulic probìhla
v letech 19141915. Iniciátorem byla pota, která zvlátì
si toho pøála pro dodání dopisù. Návrh komise pro pojmenování náchodských ulic z prosince 1914 byl s meními
zmìnami odsouhlasen obecním zastupitelstvem v zasedání
8. 4. 1915. Pøedkladatelem návrhu, který obsahoval celkem 44 poloek, byl Vincenc Fikr. Nová výstavba si pak
vyádala pojmenování nových ulic ve dvacátých letech.
K násilnému pøejmenování nìkterých prostranství pøistoupila okupaèní nacistická správa a nakonec i komunistické vedení mìsta v padesátých letech. K poslednímu výraznému pøejmenování a mnohdy k navrácení pùvodního názvu náchodských ulic dolo po zmìnì politického
reimu na základì vypsané ankety mezi obèany roku
1990.
Výe naznaèený vývoj dobøe ilustruje pøíklad hlavního náchodského námìstí. O rynku ji øeè byla. Prvním
úøednì stanoveným názvem bylo Velké, po roce 1918
zmìnìno na Masarykovo, po nacistické okupaci v roce
1939 vráceno pùvodní pojmenování Velké, v rámci nacistické akce V nové pojmenování Sieges-Platz (Vítìzné námìstí), po válce znovu Masarykovo, po únoru
1948 Námìstí VØSR a koneènì v prosinci 1989 na shromádìní Obèanského fóra slavnostnì pøejmenováno ji
potøetí na Masarykovo.
Mgr. Lydia Batecká
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Seznam ulic Náchoda

Schváleno mìstskou radou dne 12. 9. 2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1. máje
Alej Kateøiny Zaháòské
Alova
Americká
Anglická
Bartoòova
Bìloveská
Bezruèova
Bílá
Bílkova
Blakova
Borová
Borská
Bratøí Èapkù
Braecká
Broumovská
Broíkova
Bøezinova
Cvrèkova
Èechova

21
22
23
24
25

Èelakovského
Èermákova
Èeskoskalická
Èeských bratøí
Denisovo nábøeí

26
2
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Dlouhá
Dobenínská
Dobroovská
Dobrovského
Dolní úvoz
Doubicova
Drtinovo námìstí
Drustevní
Duhová
Dvoøákova
Francouzská
Gruberova
Hálkova
Havlíèkova
Holubova
Horova
Hradební
Hraeho
Hronova
Hruková
Høbitovní
Hurdálkova
Husovo námìstí
Ikárie

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Jabloòová
Jablonského
Janáèkova
Jiráskova
Jugoslávská
Jungmannova
K Brodu
K Rozvodnì
K Sokolovnì
K Táboøiti
Kamenice
Kapitána Jaroe
Karlovo námìstí

Bìloves  ke mlýnu podle øeky
zámecká alej
za hotelem Hron
na Kaparáku
na Kaparáku
od dolní nemocnice k Lipí
od Èedoku k restauraci Pod Montací
z ul. Purkyòovy k Dobroovu
sídlitì U nemocnice
u mlýna ve Starém Mìstì
spojnice ulic Na Pøadýnku a Sluneèní
na Babí
od nádraí ke kaplièce
od Atasu, a. s. podél Alberta
od garáí v Braci k Novému Mìstu n. Met.
od CDS k Hronovu
Plhov  za kaplièkou u rybníka
od hotelu Hron k Dobroovu
Bìloves  od køíku na Karlùv kopec
od ZU z ulice Komenského
k ulici Èeských Bratøí
v Tøeinkách
v Bìlovsi proti poární zbrojnici
od Správy budov, s. r. o., k Rybárnì
od Pikovky po Rubenu
od mostu k nemocnici k benzinové
èerpací stanici Benzina
na Babí
na Brance u veterinární stanice
od pivovaru k Dobroovu
na Klínku
v Tøeinkách
vedle bývalé SÚS v Bìlovsi
pøed kolou ve Starém Mìstì
za restaurací Pod Montací smìrem k øece
sídlitì SUN
od ulice Parkány k Praské
na Kaparáku
v Tøeinkách
z Komenského ulice k ulici Èeských bratøí
sídlitì Plhov
v Tøeinkách
Nový Svìt
z ul. Strnadovy do ul. Tyrovy
Geodézie a Katastrální úøad  kolmá na Palackého
za potou
na Babí
Staré Mìsto  pøed høbitovem
pøed kinem Vesmír
za nádraím k pivovaru
Plhov
 spojka mezi Vaòátkovou a Volného
na Babí
v Tøeinkách
mezi okresním soudem a Husovým sborem
na Novém Svìtì
od pøádelny Bartoò k prádelnì
Plhov  ze sídlitì k pøír. divadlu
Bìloves u slévárny
na Babí
Bìloves  od koly
Bìloves  ke kempu
od Itálie ke Skalièanu
Bìloves  podél dopravního høitì
od Skalièanu k Pøíkopùm

63
64
65
66
67

Katanová
Ke Smrèinì
Kladská
Kollárova
Komenského

na Babí
na Babí
od køiovatky u nádraí k celnici
na Plhovì u VÈE
od viaduktu u Sokolovny
ke Starému Mìstu
68 Kopeèná
na Karlovì kopci
69 Kostelecká
od Plhovského námìstí smìrem
k Dolní Radechové
70 Kotìrova
v Tøeinkách
71 Krámská
vedle ZEFYRU k trnici
72 Krapkova
Plhov  nad Ikárií
73 Krásnohorské
od pivovaru k mostu pod dolní
nemocnicí
74 Krkonoská
z ul. Podìbradovy ke Kramolnì
75 Lázeòská
v Bìlovsi  ke lázním
76 Lesní
Bìloves  ke krytu od ul. Na Václaváku
77 Lidická
Staré Mìsto  Na Skalce
78 Lípová
Bìloves  od køíku ke Karlovu kopci
79 Luèní
v Braci  u garáí
80 Ludvíkova
Podzámèí  mezi ul. Pøíkopy a zámkem
81 Máchova
nad Déèkem
82 Mánesovo nábøeí od Husova námìstí podél Metuje k Bìlovsi
83 Masarykovo námìstí centrum mìsta
84 Mlýnská
od viaduktu k Pikovce
85 Modrá
sídlitì SUN
86 Müllerova
v Bìlovsi za høitìm
87 Myslbekova
od pøádelny Bartoò a TS k mostu
88 Na Brzdách
v Malém Poøíèí
89 Na Drákách
v Malém Poøíèí
90 Na Hamrech
z ul. È. bratøí ke sportovnímu stadionu
91 Na Horním konci
Bìloves od kamenného mostu k Bavoráku
92 Na Klínku
kopec nad tratí nad Komenského tøídou
93 Na Koletovì
Bìloves  od køíku nahoru
94 Na Kopeèku
v Braci
95 Na Letné
za bývalou autokolou smìrem k el. trati
96 Na Mokøinách
za TS a prádelnou podle øeky
97 Na Pláni
na Klínku
98 Na Pøadýnku
za Kaplièkou ke Kaparáku
99 Na Rachtì
Plhov  u koupalitì
100 Na Rovince
Bìloves  u tenisových kurtù
101 Na Skalce
Staré Mìsto od TS za øekou
102 Na Stri
od mostu pod nemocnicí
podél øeky ke Starému Mìstu
103 Na Terasách
za VAKem
104 Na Turkovì
v Malém Poøíèí
105 Na Václaváku
od køiovatky v Bìlovsi na Babí
106 Na Vyhlídce
k hotelu Vyhlídka
107 Na Výsluní
na Brance
108 Na Vyehradì
rozcestí u poty (Dolní Babí) smìrem k Babí
109 Nad Bøezinkou
na Klínku
110 Nad Celnicí
Bìloves kolmá na ul. Souèkovu
111 Nemastova
pod Brankou
112 Nìmcové
od køiovatky Slávie k Mlýnské ul.
113 Nemocnièní
podél dolní nemocnice k Vyhlídce
114 Nerudova
od a. s. Rubena k Praské ul.
115 Neumannova
na Klínku
116 Nová
na Brance
117 Novomìstská
v Braci
118 Nový Svìt
nad restaurací Vatikán
119 Odboje
od mostu ve Starém Mìstì k Braci
120 Okrajová
na Babí
121 Orlická
za starou nemocnicí k Tøeinkám
122 Ovocná
v Tøeinkách
123 Palackého
od Karlova námìstí
k Masarykovu námìstí
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Palachova
Parkány
Partyzánská
Pavliovská
Pekelská

od Telecomu k okresnímu soudu
za MìÚ podle trati
Staré Mìsto  Na Skalce
na Babí k Pavliovu
z Drtinova nám. pøed kolou
ve St. Mìstì za øekou do Brace
Peklo
chatová osada
Píseèná
z ul. Broumovská doprava za pilou Ohrada
Plhovská
od Itálie k Plhovu
Plhovské námìstí
støed Plhova za Tepnou
Pod Brankou
na Brance
Pod Homolkou
na Klínku
Podhorní
odboèka z Jugoslávské ul. do Brace
Pod Kalvárií
Plhov nad bývalým divadlem
Pod Kaplièkou
Plhovské námìstí
Pod Lipím
od Drtinova nám. k Lipí
Pod Montací
nad pivovarem
Pod Mùstkem
Bìloves od øeky ke garáím
pod Brabákem
Pod Rozkoí
Staré Mìsto-Skalka
Pod Smrkem
na Klínku  soubìná s ulicí Pod Homolkou
Pod Vyhlídkou
od nové nemocnice k Vyhlídce
Podìbradova
od Rùku ke Kramolnì
Podzámèí
Plhov  pod zámkem
Polní
za tratí u bývalé stáèírny IDA
Polská
od køiovatky Montace ke státní hranici
Potovní
mezi MìÚ a potou
Praizlerova
u dolní nemocnice
Praská
od benz. pumpy k pøádelnì Bartoò
Preslova
Plhov za zámkem
Prodlouená
na Babí
Prokopa Velikého u Policie za restaurací Sport
Promenádní
Bìloves od kamenného mostu
Prùova
na Plhovì u VÈE
Pøíèná
za Plhovem do Krapkovy ul.
Pøíkopy
z Karlova nám. na Plhov
Pøíkrá
na Babí
Purkyòova
od hotelu Hron k dolní nemocnici
Radnièní
od MìÚ na trnici
Raichlové
v Tøeinkách
Raisova
od okresního soudu podél trati k nádraí
Rajmonova
Staré Mìsto  Pod Brankou
Regnerovy sady
z Masarykova nám. k zámku
Riegrova
od køiovatky u budovy bývalé vojenské
správy k viaduktu
Rozko
nad nemocnicí
Ruská
na Kaparáku
Rùová
sídlitì U nemocnice
Rybáøská
od penzionu Harmonie k vodojemu
 na Kaparáku
Ryavého
na Babí
Øezníèkova
u gymnázia  od viaduktu k Pikovce
Sluneèná
na Kaparáku
Smetanova
za nemocnicí
Smiøických
od Plhova k zámku
Smolova
za sokolovnou  u finanèního úøadu
Sokolská
Nový Svìt  od Vatikánu na Klínek
Souèkova
u køiovatky Hronov  celnice smìrem k lesu
Stará zámecká cesta na Novém Svìtì
Strmá
z ul. Kladská od bývalé IDY
Strnadova
z Masarykova nám. k Riegrovì ulici
Svobody
nad pivovarem
Svolinského
v Tøeinkách
afaøíkova
v Tøeinkách
afránice
z ul. Komenského smìrem k trati
aldova
za hotelem Hron
preòarova
pod Brankou
rùtkova
Plhov nad ulicí Pøíkopy
tefkova
podle Rubeny k bývalé uèebnì autokoly

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

Tichá
Tkalcovská
Tepenská
Trèkù
Trojická
Truhláøská
Tøeòová
Tylova
Tyrova
U Cihelny
U Koèovny
U Koupalitì
U Lomu
U Písníku
U Práchovny
U Pøírodního divadla
U Rybníka
U Starých lázní
U Støíbrného potoka
U Trati
U Tøí dvorcù

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

U Vodojemu
U Zastávky
U Zbrojnice
U Zvonièky
Ungrádova
V Dolcích
V Kalhotách
V Kováøovì dole
V Námìrkách
V Ostrovech
V Tøeinkách
V Úvozu
V Zátií
Václavická
Vaòátkova
Vanèurova
Ve Smrèinách
Vinohrady
Vítkova
Vodárenská
Vojanova
Volného
Volovnice
Vrchlického
Weyrova
Wiesnerova
Wolkerova
Za Kaplièkou
Za Koupalitìm
Za Pøádelnou
Za Øekou
Za Teplárnou
Za Továrnou
Za Tratí
Za Vodou
Zahradní
Zákoutí
Zámecká
Zámek
Záøeèní
Zborovská
Zelená
eleznièní kolonie
ikova
Bratøí afáøù

'
na Babí
za teplárnou ke Kladské ul.
za bowlingem ke Karlovu nám.
Nový Svìt
na Klínku
na Babí
na Babí smìr Pavliov
z Plhovského nám. ke kaplièce
z Masarykova nám. k sokolovnì
od Rybárny podél trati k Vysokovu
v Braci u tkalcovny Bartoò
na Plhovì  u koupalitì
Bìloves
u bývalé Tepny Babí
Plhov  za koupalitìm
z Plhova k pøírodnímu divadlu
Plhov za koupalitìm
Bìloves
ve Starém Mìstì k idovskému høbitovu
Malé Poøíèí
od horní nemocnice podle sídlitì SUN
do ul. Na Stri u øeky
za dolní nemocnicí k Dobroovu
Staré Mìsto u zastávky ÈD
Bìloves  od poární zbrojnice k mostu
na Babí
na Babí
na Babí
v Braci
Staré Mìsto  za idovským høbitovem
v Braci
v Braci
nad pivovarem k Vyhlídce
mezi Z TGM a nemocnicí
V Tøeinkách
sídlitì na Brance
Plhov  do ulice Ikárie
za sokolovnou  smìr Klínek
Bìloves  od lomu k Dobroovu
od Sokolovny na Klínek
Bìloves  za høitìm
za VAKem
v Tøeinkách
Plhov
za Itálií  podél trati
Nový Svìt
z Masarykova nám. kolem vinárny Slovan
na Brance
Plhov u kaplièky
Plhov  od kaplièky k Babí
Plhov  pøed koupalitìm vlevo
za pøádelnou Bartoò smìrem k sídliti na Brance
v Braci
u bývalého Tepna klubu
za Tepnou  smìr podzámèí
na Klínku
Malé Poøíèí
Bìloves  Karlùv kopec
Nový Svìt
od budovy bývalé okr. vojenské správy k zámku
na kopci
Braec
u nemocnice
sídlitì U nemocnice
Bìloves  od køíku
za restaurací Sport k øece
nad nemocnicí, odb. z ulice Nemocnièní
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Výrobní drustvo invalidù VZOR Náchod
Váení obèané,
drustvo invalidù sídlící zde v Náchodì s dlouholetou tradicí,
oslavilo v loòském roce ji 50 let tj. pùl století od svého vzniku.
I v souèasné dobì je snahou drustva pøedevím umonit a dát
pracovní pøíleitost obèanùm se zdravotními problémy (ZPS).
Z toho dùvodu, i pøes souèasné velké existenèní problémy, je rozhodnuto nadále
pokraèovat v oblasti textilní výroby, a to
kvalitního pleteného oacení pro mladé
a støední a starí generaci. Pro maloobchodní sektor, ale i pro spolupráci se spolehlivým partnerem èeským i zahranièním. Sériová zakázková výroba kolekcí
reprezentativních, pracovních, ale i sportovních odìvù, propagaèních a reklamních
ál a èepic byla prezentována i zde v Náchodì na uskuteènìné pøehlídce v hotelu BERÁNEK pøi pøíleitosti Dne nezávislosti. Je to jedna z mála pøíleitostí,
jak zdejí iroké veøejnosti pøedstavit sortiment výrobkù. Samozøejmì mnohem lepí pro kadého zákazníka je monost výrobek vidìt, vybrat si, na místì zkusit a samozøejmì i koupit. Dru-

stvo takovou monost nabízí ve svém výrobním areálu a bude
potìující, kdy projevíte zájem a i vy, jako kupující zákazníci,
a to pøedevím dámy, tímto drustvu velmi pomùete. Dále drustvo vyrábí úpletovou metrá pro batikování, límeèky, náplety,
tkané stuky a dalí pletaøské výrobky. Výhodou pro firmy, které mají ze zákona povinnost zamìstnávat pracovníky se ZPS, je i monost náhradního plnìní za chybìjící ZPS. Drustvo s dlouholetou tradicí a monostmi
nabídnout místním obèanù své výrobky
se tímto pøipomíná. Bohuel i tohoto drustva se dotkla souèasná doba tvrdého trního soupeøení a delí dobu se potýká
s ekonomickými problémy i pøesto, e kvalita výrobkù mùe konkurovat rovnì
zahranièním výrobcùm. Myslíme si, e
není tøeba blíe pøedstavovat drustvo,
které po dlouhá léta zamìstnává pøedevím místní obèany. V této chvíli jde
o sdìlení iroké veøejnosti, e Výrobní drustvo invalidù VZOR
Náchod zde v Náchodì stále existuje, vyrábí a nabízí své produkty.
Frantiek Vrabec, VZOR Náchod

Náchodtí kouzelníci  úvod

Vichni ètenáøi Náchodského zpravodaje jistì znají mnoho jmen slavných osobností pocházejících buï pøímo z Náchoda
nebo jeho okolí. O náchodských kouzelnících se toho vak zase tolik neví a my
bychom právì o nich rádi nìco napsali.
Nìkterým ètenáøùm se moná vybaví jméno kouzelníka Karla Kapara, moná
i Oldøicha Holeèka, ale nad dalími asi budou pøemýlet marnì. A tak pokud vás
kouzlení zajímá, píeme právì pro vás.
Vdy prvním èeským kouzelníkem,
o kterém se nám zachovalo mnoho informací, byl patron èeských kouzelníkù Michal Silorad Patrèka z Jaromìøe. M. S.
Patrèka se narodil roku 1787 v Solnici
a byl uznávaným obrozeneckým literátem.
V mnemotechnice nebyl, se schopností pamatovat si pøes 150 tis. èísel a 1000 letopoètù ze svìtových dìjin, dosud pøekonán.
K tomuto umìní pøidal hlavnì kouzla
a spolu s recitací a zpìvem vytvoøil program kouzelného divadla, se kterým jezdil po Èechách. Zemøel roku 1838
v Jaromìøi, kde je památník postavený
k desátému výroèí zaloení Èeskoslovenské republiky.
Do doby M. S. Patrèky prolo kouzelnické øemeslo sloitým vývojem od amanù a rituálù k zajitìní úspìchu lovu nebo
boje, pøes rùzná zaøíkávání k pokození
cizího majetku èi zdraví, pøes pobavení
panstva, podvodného získávání majetku a
po zábavu a udivování veøejnosti, co se
od 19. století stalo hlavním cílem kouzelníkù s jejich divadly.
Po Patrèkovi se velmi známým a úspìným èeským kouzelníkem stal Dismas

lambor (18581926) s umìleckým jménem Viktor Ponrepo, Jindøich Balzar
(18791947) a Erik Jan Hanussen (1899
1933) byli nejlepími kouzelníky svìta.
Rozvoj kouzelnictví u nás vyústil roku
1922 v zaloení Magického klubu Praha,
vedeného Otakarem Hlaváèem. Tento rozvoj pøeruila nacistická okupace. Klub byl
zruen, Otakar Hlaváè zemøel v koncentraèním táboøe. Po válce vzniká nìkolik
nových klubù, z nich nejznámìjí je Nová
scéna kouzel. Roku 1969 pak vzniká první celorepubliková organizace Èeský magický svaz, která vydává èasopis, poøádá
kolení a soutìe. Po revoluci v roce 1989
se ale ukazuje, e èasto navzájem si podobní èetí kouzelníci na svìtovou úroveò ztrácí. Zájem znaènì poklesl a dolo ke zruení mnoha klubù i krajských organizací.
V této obtíné situaci vznikal ve Východních Èechách klub Magická lóe, pozdìji
pøejmenovaný na Magickou lói Michala
Silorada Patrèky. U zrodu tohoto výbìrového klubu stáli i náchodtí kouzelníci
napø. otec a syn Kaparovi. Magická lóe
poøádá rùzné akce pro veøejnost, napøíklad v èervnu 2004 to byl Mezinárodní
festival kouzel v Jaromìøi s velmi atraktivními hosty. Dalími náchodskými èleny
se stali Martin Langr, Jan Tome a Jakub
Kroulík. Tato mladá nastupující generace
vyrostla v kouzelnickém krouku Déèka
pod vedením Oldøicha Holeèka, který byl
ocenìn èestným èlenstvím právì v Magické lói M. S. Patrèky.
V následujících èíslech vás seznámíme
se zmínìnými náchodskými kouzelníky
a jejich ivoty.
M. Langr a M. Cvrèek

Lyaøská stopa
nad Náchod

Svaz cestovního ruchu  Branka Náchod, o. p. s., ve spolupráci s KÈT, Jiráskovou chatou na Dobroovì, jejím provozovatelem je SOU a S gastronomie, hotelnictví, obchodu a cestovního ruchu Hronov,
uvauje o monosti udrování kvalitní lyaøské bìecké stopy v okolí Náchoda.
První tra by zaèínala u Jiráskovy chaty
na Dobroovì a vedla dále pøes Polsko ke
høbitovu v Èeské Èermné a kolem Kozích
høbetù a Voklik zpìt k chatì (cca 18 km).
Druhá tra by zaèínala u vojenského høbitova v Náchodì a vedla by kramolenskými lesy po høebenové lesní komunikaci
k rybníku Piccolominy a nad Kramolnou
zpìt k vojenskému høbitovu (asi 16 km).
Trasu by projídìl snìný skútr v sobotu
a v nedìli, popøípadì pøi velkém spadu
snìhu i v týdnu. Celou akci je ale moné
financovat jen sponzorsky. Pøedpokládaná celková cena za údrbu tratí pøedstavuje asi 90 tis. Kè. Základní sponzorský
dar vìnovaly Brance, o. p. s., která budu
údrbu tratí koordinovat, SOU a S Hronov, KÈT Náchod a Sport Hotárek. Vyzýváme vechny pøátele lyování na bìkách
a zimní lyaøské turistiky, aby pomohli
shromádit potøebné finanèní prostøedky.
Pøispìjete tak zároveò k vìtí atraktivitì
Náchodska i v zimním období.
Blií informace poskytnou na telefonech 491 405 325 ing. Hurdálek, 491
421 742 ing. Rohulán nebo na èísle 491
405 245 paní Havlíèková. Stav úètu urèeného na financování bìeckých tratí
bude zveøejnìn na www.branka.cz.
Magda Havlíèková

Náchodský zpravodaj

EKOutek

V souèasné dobì
máme monost si vybrat z nepøeberného
mnoství nejrùznìjích
prostøedkù na mytí, praní, èitìní èehokoli èi hubení nepøíjemných kùdcù doma
i na zahradì. Není vak vdy nutné kupovat drahé èisticí èi hubicí prostøedky. Existuje celá øada pomocníkù, kteøí jsou etrní nejen k naí penìence, ale zároveò
i k naemu zdraví a ivotnímu prostøedí.
Mezi nì patøí napøíklad ocet (5% roztok kyseliny octové). Ocet je jemným druhem dezinfekce, který odmauje, èistí
sklo, odstraòuje zápach a zároveò zbavuje i usazenin vápníku, skvrn a nánosù
vosku. Pro èitìní kobercù a mastných
skvrn je zase ideální kukuøièný krob.
Rovnì také eukaliptový olej odstraòuje
inkoustové a mastné skvrny, nièí a odpuzuje nìkteré druhy hmyzu, zbavuje rzi
a dokonce je výbornou dezinfekcí a osvìovaèem vzduchu. Pøi praní prádla je dùleitou slokou soda na praní, která rozpoutí tuk, zbaví skvrn, dezinfikuje a navíc zmìkèuje vodu. Soda na praní by vak
nemìla pøijít do styku s hliníkem. Oproti
tomu jedlá soda zmìkèuje tkaniny, zbavuje skvrn, brousí a stejnì tak je ale i osvìovaèem vzduchu.
Dalím úèinným prostøedkem odstraòujícím skvrny od ovoce, vína èi krve je
obyèejná kuchyòská sùl a nebo také vychlazená sodovka. Trocha soli s citronovou
ávou èi horkou vodou dobøe èistí mìï,
roztok stejných dílù soli, mouky a octa èistí mosaz. Pro nový vzhled støíbra je moné jej vloit do roztoku 1 l vody, 1 polévkové líce soli, 1 polévkové líce jedlé sody,
pøidat prouek alobalu a støíbro 3 minuty
vaøit. Nebo lze støíbro vyletit pastou ze
smìsi popela a vody.
Také na nepøíjemné domácí návtìvníky lze vyzrát pomocí obyèejných surovin.
Mravence napøíklad odpuzuje pudr, køída,
uhelný prach a kayenský pepø. Pokud
najdeme místo, kudy vstupují dovnitø, staèí tam vymaèkat citron a ponechat v tom
místì slupku. Muky lehce nachytáme na
pivo a mezi zcela pøírodní odpuzovaèe molù
zase patøí èerný pepø. kùdcù pokojových
rostlin se lze zbavit pomocí postøiku ze
2 polévkových lic tekutého mýdla a 1 litru vody.
Toto je samozøejmì pouze zlomek toho,
co ve se dá pouít na mytí, èitìní èi hubení, ani bychom pouívali drahé chemické prostøedky.
Mnoho úspìchù v celém roce 2005
pøeje
Ing. Romana Bartoová
Odbor ivotního prostøedí
(Zdroj: www.greenpeace.cz)



Údrba zelenì
na webových stránkách

Chtìli bychom Vás upozornit, e od
zaèátku roku 2005 máte monost seznámit se na webových stránkách Mìsta
Náchoda s pøehledem plánované údrby
veøejné zelenì na celý rok. Správu a údrbu veøejné zelenì ve mìstì provádí spoleènost Technické sluby Náchod, s .r. o.
Na webových stránkách je dispozici seznam ploch, které se udrují, jejich mapové znázornìní vèetnì rozdìlení na intenzitní tøídy údrby. Dále zde najdete
tabulku s pøehledem vegetaèních prvkù,
pracovních operací, které se na zeleni pro-

vádìjí, a èasový harmonogram prací.
Pokud Vám není zeleò ve mìstì lhostejná a chcete se na kontrole údrby podílet, máte monost. Dle tabulky na webových stránkách zjistíte, kdy a co se bude
provádìt, a pokud to nebude vèas a správnì
provedeno, mùete své pøipomínky nahlásit buï na Technických slubách Náchod,
s. r. o., vedoucímu údrby zelenì Vladimíru Michelèíkovi, tel.: 491 433 068 nebo
na Mìstském úøadu Náchod, odboru ivotního prostøedí, Bc. Andree Brandejsové, tel.: 491 405 459.

Prùzkum spokojenosti
obèanù s kvalitou slueb
Otázka

poèet bodù

1 Jak jste spokojen(a) s travnatými plochami ve Vaem
mìstì? Jsou dostateènì udrované? Je èetnost jejich seèení
dostateèná? Jste spokojen(a) i s oetøováním keøù a stromù?

............

2 Líbí se vám kvìtinová výzdoba mìsta?

............

3 Jak jste spokojen(a) s èistotou a poøádkem v okolí Vaeho
domu?

............

4 Myslíte si, e èetnost vyváení popelnic je dostateèná?

............

5 Je poèet nádob (popelnic) na tøídìný odpad dostateèný?
Je vzdálenost k nejbliímu kontejneru na tøídìný odpad
taková, aby ste ji byl(a) ochotný(a) pravidelnì absolvovat?

............

6 Jak hodnotíte veøejné osvìtlení ve mìstì? Myslíte si,
e jsou ulice osvìtleny dostateènì?

............

7 Jsou podle Vaeho názoru ulice ve mìstì èisté? Jak vnímáte
okolí mìsta (upravenost a èistotu pøíkopù u silnic,
èerné skládky )

............

8 Jsou havárie (výmoly, propadnutí) na chodnících a místních
komunikacích ve mìstì vèas odstraòovány?

............

9 Jsou silnice a chodníky v zimì vèas protaené?
Jste spokojen(a) se zimní údrbou místních komunikací
ve mìstì?

............

Poèet
bodù
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hodnocení sluby
Není plnìna
Je mimoøádnì patnì plnìna (jsem absolutnì nespokojen(a))
Je velmi patnì plnìna (jsem velmi nespokojen(a))
Je patnì plnìna (jsem nespokojen(a))
Je velmi slabì plnìna (nejsem spokojen(a), mám neutrální dojem)
Je sotva pøijatelnì plnìna (jsem spokojen(a) jen v základních rysech)
Je pøijatelnì plnìna (jsem spokojen(a) jen s výhradami)
Je dobøe plnìna (jsem spokojen(a) s výhradami)
Je velmi dobøe plnìna (jsem spokojen(a) s drobnými výhradami)
Je velmi kvalitnì plnìna (jsem spokojen(a) bez výhrad)
Plnìní je vynikající (optimálním zpùsobem)



leden 2005



Program v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  leden 2005
3.9. 1.

Závìreèné kolo turnaje neregistrovaných o pohár generálního øeditele Pivovaru Náchod.
Zaèátky POPÁ 16.00 hod., SO + Ne 9.00 hod.

PÁ 14.
SO 15.
SO 15.
NE 16.
NE 16.
SO 22.
SO 22.
NE 23.
NE 23.
SO 29.
SO 29.
SO 29.

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

17.00
11.00
15.00
10.00
10.00
11.00
15.00
10.00
10.00
9.00
12.00
15.30

Náchod C
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Náchod C
Náchod D
Náchod C
Náchod B

Náchod B
Slavia Praha
LCS Praha
Jirkov
Jièín
Jièín
Vykov
Zábøeh
Dvùr Králové n. Labem
Èervený Kostelec B
Vysoké Mýto
Zábøeh B

SK Rubena Náchod  volejbal
Rozpis domácích utkání leden 2005

Datum
SO 15.
NE 16.
SO 29.
SO 29.
NE 30.

1.
1.
1.
1.
1.

2005
2005
2005
2005
2005

Èas
10.00 a 14.00
10.00 a 13.00
9.00 a 13.00
10.00 a 13.00

Soutì
Soupeø
2. liga  eny
Chodov
kadetky  juniorky
Slavia HK J
kraj. pøebor I. tø.  eny TJ Èervený Kostelec
2. liga  eny
Hr. Králové
kadetky  juniorky
Dvùr Králové n. L.

Malá vzpomínka na velké události
Je nedìle 7. ledna roku 1990. Ojínìné
Staromìstské námìstí v Praze dýchá historií, která byla v posledních mìsících
doplnìna politickými zmìnami v naí republice.
Proto se v krásné zimní Praze scházejí sokolové, aby obnovili organizaci, která svobodu, demokracii a prospìch národa mìla ve svém programu od zaloení
v roce 1862.
Jedná se o ustavení Èeskoslovenské
obce sokolské. Tato nae nejvìtí tìlocvièná organizace svojí èinností vadila habsburské monarchii, nìmeckým nacistùm
i komunistùm. Byla tøikrát rozputìna
a v roce 1990 se tedy jednalo o její ètvrté obnovení. V Prùmyslovém paláci na
praském výstaviti se selo pøes tøi tisíce sokolù, aby se o to po 42 letech pokusili. Èeskoslovenská obec sokolská se doèkala svého vzkøíení. Své zástupce na
sjezdu mìl i Náchod. Pøipomínáme si proto
obnovení sokolské jednoty i v naem
mìstì. Kdy jsme se rozhodli k tomuto
kroku, byli jsme si vìdomi, jak velká práce nás èeká. Mylení mnoha lidí se ubíralo jiným smìrem, ne k dobrovolné organizaci. Náchodská sokolovna byla vak
kdysi støediskem tìlocvièného i spoleèenského ivota a 8. února 1990 byla poètvrté obnovena a zaèlenìna do Èeskoslovenské obce sokolské i tìlocvièná jednota Sokol v Náchodì. Ustavující schùze
se uskuteènila v klubovnì achistù. Sokolovna byla majetkem tìlovýchovné jed-

noty Tepna. Po mnoha jednáních byla pøísluným zákonem v roce 1991 Sokolu
vrácena. Od sametové revoluce se tedy
píe nová historie. Sokolovna je naplnìna mládím a o èinnosti jednoty je náchodská veøejnost pravidelnì informována. Samotná budova, pøevzatá v dezolátním stavu, si od obìtavých èlenù vyádala mnoho
práce. V roce 2004 byla vyhláena národní
kulturní památkou.
V letoním roce budou zahájeny pøípravy pro XIV. Vesokolský slet, který se
uskuteèní v roce 2006 v Praze. Skladby
pro jednotlivé sloky jsou ji pøipraveny.
Vìøíme, e se øady cvièencù rozíøí. Zveme náchodskou veøejnost do tìlocvièny
a na slet do Prahy, který je nevedním
záitkem. Zveme také schopné cvièitele,
kteøí jsou ochotni pøispìt svými zkuenostmi k rozíøení èinnosti v sokolovnì.
Vem obèanùm pøejeme v roce 2005
vechno nejlepí, hlavnì hodnì zdraví
a bohatý spoleèenský ivot.
V. Zelená

III. liga mui
I. liga eny
I. liga mui
I. liga dorostenci
I. liga dorostenky
I. liga eny
I. liga mui
I. liga dorostenci
Vè. pøebor dorostenci
Vè. pøebor dorostenky
III. liga mui
III. liga mui

Ze zákulisí pøíprav
Mistroství svìta
juniorù
v kuelkách 2005

Ètenáøùm pøipomínáme, e mistrovství
svìta juniorù se uskuteèní ve dnech
15.22. kvìtna 2005 na Zimním stadionu v Náchodì. Bude zde instalováno osm
drah vybavených nejmodernìjí technikou.
Do Náchoda pøijela dvouèlenná delegace mezinárodní federace NBC, aby zkontrolovala stav pøíprav. Tvoøili ji sportovní
øeditel NBC pan Kurt Wagner a generální
sekretáø NBC pan Gerhard Gruber. Na své
inspekèní cestì neshledali ádné vánìjí
nedostatky v pøípravì této akce.
Do Náchoda také dorazila nominace
rozhodèích. Hlavním je pan Mgr. Hans
Jesenko (AUT) a estièlenný sbor tvoøí tito
rozhodèí: Fridrich Beck (GER); Petr Dobe (CZE); Ewald Karnthaler (AUT); Nataa Majerová (CZE); Justina Potepan (SLO)
a Juraj Wiesenganger (SVK).
Frantiek Majer st.

Zveme vechny
zájemce
o BREAK DANCE

na BREAK DANCE SESSION NÁCHOD
V sobotu 8. ledna 2005 v náchodské sokolovnì.
Program: od 10 do 14 hodin (s polední
pøestávkou) nácvik prvkù ve skupinách
 zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, pokroèilí.
Od 14.30 hodin veøejné vystoupení skupin a jednotlivcù.
Podmínky: pøíjem pøihláek do 5. 1. 2005
na adrese TJ SOKOL Náchod, Tyrova 270,
547 01 Náchod,
tel. 491 423 380
Úèastnický poplatek 50 Kè
Do tìlocvièny nutné pøezutí do cvièební obuvi!!!

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání
Náchod
Leden 2005
M Orientální tance 5. (volné pokraèování semináøù), lektor: Mgr. D. NývltováHruková, I. ovíèková 10. 1. 2005
16.0018.00 hodin, Z Náchod-Plhov,
pokraèuje: 24. 1., 7. 2., 28. 2., 7. 3., 21.
3., 4. 4., 18. 4. 2005
MMotivaèní hry v èeském jazyce II. (cyklus semináøù pro uèitele ÈJ vech typù a
stupòù kol), lektor: Mgr. K. Jeèná 12. 1.
2005 13.3017.00 hodin CV Náchod,
pokraèuje: 8. 2., 30. 3., 4. 5. 2005
M Palièkování 1.  mírnì pokroèilí (sobotní kurz  6 setkání po dvou hodinách
 pro irokou veøejnost), lektor: E. Horáèková 15. 1. 2005 (sobota) 9.0011.00
hodin CV Náchod, pokraèuje: 22. 1.,
29. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2. 2005
MPleteme z pedigového proutí 6.  Chlebovka (pro irokou veøejnost), lektor: Mgr.
J. Poláková, Mgr. E. Hájková 15. 1. 2005
(sobota) 8.0012.00 hodin 13.0017.00
hodin CV Náchod
M Kapitoly z èeského jazyka a literatury 1.  Starovìká a orientální literatura

 Náboenské texty (cyklus semináøù pro
uèitele ÈJ a literatury Z a S), lektor:
Mgr. R. Sarközi 17. 1. 2005 10.3019.00
hodin Z Náchod-Plhov
M Kapitoly z èeského jazyka a literatury 2.  Mýty a mytologie  Jak vyuèovat
Bibli (cyklus semináøù pro uèitele ÈJ
a literatury Z a S), lektor: Mgr. R. Sarközi 18. 1. 2005 8.0016.30 hodin Z
Náchod-Plhov
M Vizáistika osobnosti 1.  Barevná typologie a líèení (opakujeme pro velký zájem cyklus semináøù pro irokou veøejnost), lektor: Mgr. V. Drtinová 19. 1. 2005
14.3018.30 hodin CV Náchod, pokraèuje: 2. 2.  Odìvy a volba støihu, 2. 3.
 Úèes a odìvní doplòky
M Kurz DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE (pro
uèitele a dalí zájemce), lektor: Mgr. È.
Kodejka 22. 1. 2004 (sobota) 9.0017.30
hodin CV Náchod. Poznámka: Rozdìlení
digitálních fotoaparátù  Základní charakteristiky: rozliení, typy komprese, optický zoom, ostrost, expozice, typy pamìti,
typy snímaèù  volba vhodného digitálního fotoaparátu podle úèelu  praktické
ukázky a nastavení fotoaparátu  softwarové aplikace (Adobe Photoshop, Gimp,
Corel Draww)  úpravy fotografií: velikost,
rozliení, jas, kontrast, barvy  archivace a tisk fotografií (software pro archivaci, nastavení tiskárny).
M Tìsnopis 1. (kurz pro pracovníky na
úseku administrativy a dalí zájemce),
lektor: V. Ziklová 26. 1. 2005 14.00

!
16.00 hodin CV Náchod, poznámka: 17
setkání po 2 vyuèovacích hodinách
MKurz HTML VISUAL (pro uèitele a dalí
zájemce z veøejnosti), lektor: Mgr. È.
Kodejka 29. 1. 2005 (sobota) 9.0017.30
hodin CV Náchod. Pokraèuje: Adobe Photoshop: úprava fotografií pro web, komprese, vygenerování HTML stránky  MS
ProntPage: vizuální tvorba HTML dokumentù (HTML WYSIWYNG editor)  Formátování textu, tabulky, obrázky
 Hypertextové odkazy, rámy, formuláøe
 Úvod do kaskádních stylù CSS  Ukázky DHTML pomocí CSS. Kurz vhodný
i pro zaèáteèníky.
OD ZÁØÍ 2004 probíhají CELOROÈNÍ
JAZYKOVÉ KURZY anglického, nìmeckého, francouzského a ruského jazyka.
PØÍPRAVNÉ KURZY na pøijímací zkouky z matematiky, èeského jazyka a výtvarné výchovy.
NABÍZÍME: KURZY VÝPOÈETNÍ TECHNIKY: Základy obsluhy poèítaèe MS
 WORD 97 pro zaèáteèníky MS  WORD
97 pro pokroèilé MS  EXCEL 97 Základy obsluhy Internetu Elektronická pota
KURZY PODVOJNÉHO ÚÈETNICTVÍ:
pro zaèáteèníky pro støednì pokroèilé
TÌSNOPIS kurz pro pracovníky na úseku administrativy a dalí zájemce 17 setkání po 2 vyuèovacích hodinách termíny
budou stanoveny po naplnìní kurzu.

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.

Klub SUN Náchod 

dìtský klub Hopsáèek

si Vám dovoluje nabídnout následující krouky a to nejen pro dìti a maminky na mateøské dovolené.
Krouky zaèínají od 10. 1. 2005. S sebou je nutné mít pøezùvky, pøípadnì cvièební obuv s bílou
podrákou. Prostory jsou pøizpùsobeny pro vechny vìkové skupiny (toalety, herna, dílna, kuchyòka,..)
* Na odpolední krouky pro dìti je atna otevøena vdy 10 minut pøed zahájením.

Pondìlí: 9.3011.30
Posezeníèko
10 Kè
Setkání maminek s dìtmi na MD bez rozdílu vìku
19.3021.00 Jóga  sudý týden
25 Kè
Kondièní zdravotní jóga pro zlepení zdravotních potíí
Úterý:
9.3011.30
Hopsáèek II.
15 Kè
Cvièení dìtí a maminek na MD  2/03 roky
16.0017.00 ikovné ruèièky * 20 Kè+mat.
Tvoøení pro pøedkoláky
17.0018.00 Hopsáèek III. *
20 Kè
Cvièení pro pøedkoláky
19.3020.30 Bøiní tance
35 Kè
Støeda:
9.3011.30
ikovné ruèièky
15 Kè+ mat.
Spoleèné tvoøení maminek a dìtí na MD bez omezení vìku
16.0017.00 Jóga pro dìti *
20 Kè
Kondièní zdravotní jóga pro dìti od 4 do 12 let
17.0018.00 Rytmická výchova 20 Kè
se zamìøením na flétnu *
Hudební výchova pro pøedkoláky
20.0021.00 Kalanetika
15 Kè

Ètvrtek: 9.3011.30
Hopsáèek I.
15 Kè
Cvièení dìtí a maminek na MD 12 roky
15.3017.00 Posezeníèko s tatínky
15 Kè
Setkání tatínkù s dìtmi  k dispozici herna, stol. tenis, apod.
17.0018.00 Angliètina I *
40 Kè
Výuka anj pro dìti 45 let
18.0019.00 Angliètina II *
40 Kè
Výuka anj pro dìti 67 let (pøedkolní dìti)
19.0020.00 Aerobik s Jitkou Kitlerovou
30 Kè
20.0022.00 Veèerní posezení nejen
pro maminky na MD 15 Kè
Odpoèinkové povídání, tvoøení, besedy a jiné aktivity
Pátek:
9.3011.30
Posezeníèko
10 Kè
Setkání maminek s dìtmi na MD bez rozdílu vìku
Tìíme se na Vás.
Sledujte nae internetovské stránky a vývìsky na sídliti
u nemocnice a pìí zónì na Kamenici v Náchodì, kde Vás
budeme informovat o jednorázových akcí, besídkách, besedách
apod.

leden 2005
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Zubní pohotovost v lednu 2005
1. 1. a 2. 1. MUDr. Jiøí Domáò
8. 1. a 9.
15. 1. a 16.
22. 1. a 23.
29. 1. a 30.

Generála Kratochvíla 1014
Èervený Kostelec (Elitex)
491 469 270
1. MUDr. Blanka Grummichová Raisova 677, Náchod
491 422 104
1. MUDr. Blanka Hulánová
Náchodská (Stavostroj)
Nové Mìsto nad Metují
491 476 176
1. MUDr. Milan Hýbl
Hálkova 367, Náchod
491 428 636
1. MUDr. Ludmila Jánská
Bartoòova 1006, Náchod
491 421 604

Pøehled výstav

poøádaných v lednu 2005 Regionálním muzeem v Náchodì
Rudolf Macek:
Fotografie ze Støedomoøí
Do 16. 1. 2005 mùete v pøednákovém salonku a chodbì stálé expozice Regionálního muzea v Náchodì zhlédnout
autorské fotografie Rudolfa Macka, které poøídil na své cestì Støedomoøím.
Výstava bude otevøena dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod. a mùete si ji
prohlédnout 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 projevù ivota pravìkých lidí a po souèasnost. Náchod, Masarykovo námìstí, 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. na mail. adrese
muzeumna.ekonom@seznam.cz èi muzeum.nachod@worldonline.cz.

PROGRAM
leden 2005

w Máte doma dítì od 4 do 8 let, které
neposedí?
Pøihlaste ho do naeho krouku Pohybová kolièka pro pøedkoláky. Nauèíme
se: házet, kopat, bìhat, cvièit Støeda
1516 hodin. Cena: 500 Kè (od ledna
sleva). Pro více dotazù se obrate na
Mgr. Andreu Strapkovou.
w 15. 1. 2005  Na bìkách pøes vrchol Kralického Snìníku z Polska do
Èech a naopak  zajímavá akce pro bìkaøe, kteøí chtìjí poznat masiv Snìníku a nevracet se stejnou cestou. Jedna
skupina pobìí z Miedzigorie pøes Snìník do Horní Moravy (pøípadnì Králikù

Betlémy
Betlémy z fondù Regionálního muzea
v Náchodì, betlémy zapùjèené z jiných
institucí èi ze soukromých sbírek mùete
zhlédnout ve výstavní síni muzea (roh
Tyrovy a Zámecké ulice, Náchod) do
8. 1. 2005. Otevøeno dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod., v sobotu 812 hod.
Vstupné 10 a 5 Kè.
Pevnost Dobroov
Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást ès. pohranièního opevnìní z let
19351938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Souèástí je i výstava Èeskoslovenská armáda 1. republiky v miniatuøe (autor L. ulík) umístìná ve výstavní síni
provozního areálu pøed pevností. Mimo
sezonu  tj. v listopadu a bøeznu, je
otevøeno pouze pro pøedem ohláené organizované výpravy. Vstupné: 40 a 20
Kè. Návtìvu pevnosti lze objednat na
tel. èísle 491 423 248 nebo na adrese:
Regionální muzeum, Zámek 1284, 547
01 Náchod, popø. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz.
 podle snìhové pokrývky) a druhá opaèným smìrem. Na vrcholu se potkáme
a ochutnáme skvìlý borè v pøíjemné
boudì na polské stranì Snìníku.
Cena akce pøedbìnì 250 Kè na dopravu. Pøihlásit se lze u ing. Ludmily
Pohankové v Déèku Náchod.
w Fit centrum
Provozní doba:
Pondìlí 1720 hod.
Úterý 1011 1517.30 jen pro eny
Støeda 1720 hod.
Ètvrtek 1011, 1719 hod. jen pro eny
Pátek 1720 hod.
Sobota zavøeno
Nedìle 1719 hod.
Vstupné 25 Kè. Permanentka 10 lekcí
170 Kè. Pro více dotazù se obrate na
Mgr. Andreu Strapkovou.

Zubní pohotovost
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
v náchodské sokolovnì
uvádí ve dnech
8., 15. a 22. ledna 2005
pohádky

O Budulínkovi
a O èervené Karkulce

sken z pohadek

(vhodné i pro nejmení)
a 29. ledna 2005 a 5. února 2005
pohádku

Drak

(vhodné pro dìti od 4 let)

Pøedstavení zaèínají vdy v 15
hodin, 15. ledna. a 5. února
v 15 i v 17 hodin.
Srdeènì zvou loutkáøi.

Náchodský zpravodaj

#

Program Senior klubu Církve v Náchodì
Ètvrtek 6. 1. od 14.00 hod.
NEPÁL  støecha svìta Himalaya  o své daleké cestì vypráví
a videem doplní ing. Talafantová
Ètvrtek 13. 1. od 14.00 hod. Výlety dùchodcù kamerou Jirky
Vojtìcha vás provede Josef Zavøel
Ètvrtek 20. 1. od 14.00 hod. Velký videokoncert  nejkrásnìjí známé melodie v podání populárních svìtových orchestrù
Ètvrtek 27. 1. od 14.00 hod. Kanada  deseti provinciemi vás
doprovodí Josef Zavøel
Do roku 2005 pøejeme vem naim èlenùm i pøíznivcùm hodnì pohody, tìstí a hlavnì hodnì zdravíèka!
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
Praská 1759, 547 01 Náchod
Sdruení zdravotnì postiených Náchod zve své èleny na
èlenskou schùzi, která se koná v úterý 25. ledna 2005 od
13. hod. ve velkém sále restaurace VATIKÁN v Náchodì. Program: Zpráva o èinnosti za rok 2004. Zpráva o hospodaøení.
Kulturní zpráva na rok 2005. Vystoupí pozvaní hosté, diskuze.
Monost zaplacení èlenských pøíspìvkù na rok 2005. Výbor
své èleny a zájemce o èlenství srdeènì zve.
Zdraví, tìstí a ivotní pohodu v roce 2005 pøeje vem spoluobèanùm Sdruení zdravotnì postiených Náchod.

Mikuláská besídka
Z finanèní èástky získané za úklid v náchodských lokalitách,
se za spolupráce terénních sociálních pracovníkù Mìstského úøadu v Náchodì uskuteènila v sobotu 4. prosince 2004 Mikuláská
besídka v Komunitním centru v Kladské ulici. Této besídky se
zúèastnilo pøiblinì 130 dìtí ve vìku od dvou do 14 let. Kadé
dítì dostalo balíèek od èerta a Mikuláe. Pokraèováním této akce
byl víkendový pobyt ve Viòovì od 10.12. 12. 2004 opìt za
spolupráce terénních soc. pracovníkù a Déèka.
Podìkování patøí hlavnì vedení MìÚ Náchod, ing. L. Pohankové  øeditelce Déèka, obèanskému sdruení paní Ireny Rácové a panu Pavlovi Vargovi.
Jarmila enková

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 pon. v 16.30 h., 6. 1.  Zjevení Pánì  boh.
v 16.30 h. Kolumbárium bude otevøeno dennì od 9 do 17 h.

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 491431325,
737755480, internetová stránka: http://www.volny.cz/nfara;
Bohosluby: po 7,00, út 18.00, st 18.00, èt 7.00, pá 7.00 a
18.00, so 7.00 a 18.00, ne 7.30, 9.00 a 18.00 v kostele sv.
Vavøince, 10.15 v kostele sv. Michaela.

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).

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. R. 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.

Týden spoleèných modliteb náchodských církví
10. 1. 2005 v 18.00 v Husovì sboru CÈSH
 kazatel z øímskokatolické církve
11. 1. 2005 v 18.00 ve sboru Èeskobratrské církve
evangelické v Purkyòovì ulici  kazatel z Církve bratrské
12. 1. 2005 v 18.00 ve sboru Církve bratrské  kazatel
z Èeskobratrské církve evangelické a Církve adventistù
sedmého dne
13. 1. 2005 v 18.00 v kostele sv. Vavøince  kazatel
z Církve èeskoslovenské husitské
14. 1. 2005 v 18.00 na faøe v onovì  kazatel z Církve
bratrské a z novomìstské øímskokatolické farnosti.

GALERIE
Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá

v lednu 2005 ve vech prostorách zámecké jízdárny výstavu:

Náchodský výtvarný podzim

21. pøehlídka regionální tvorby.
(obrazy, kresby, grafika, fotografie, plastika, textil,
keramika  do 2. 1. 2005)

Marie Blabolilová  grafika, obrazy
(14. 1.  20. 3. 2005)

Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí,
912 a 1317 hodin.

$
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Mìstské divadlo Dr. Josefa Èíka
Vladislav Vanèura: Josefina

verze Jana Grossmanna,
Mìstské divadlo Mladá Boleslav
Reie: Radek Bala, hrají: Lucie Matouková, Petr Mikeska, Petra Nakládalová, Ota
Jirák, Eva Reiterová, Miroslav Babuský, Petr Bucháèek, Martin Hrubý, Karolina Frydecká, Ivo Theimer, Josef Videman j. h., Michal Kopèan a sbor.
Muzikálová úprava èeské obdoby Pygmalionu o dívce Josefinì, která se z poulièní
zpìvaèky stává studentkou hudební konzervatoøe. V inscenaci, která bude v rytmu
swingu, zazní témìø estnáct dobových lágrù 30. let minulého století a bude doplnìna
mnoha taneèními èísly.

S monzunem za zády (a nìkdy i na zádech)

Pøednáka Duana Jiráska a Alexandry Polákové
o putování po Indii s promítáním diapozitivù
Povídání o druhé tøímìsíèní cestì od 20. bøezna do 15. èervna 2004 po státech Indie
 Mahárátra, Góa, Karnátaka, Kérala, Tamilnádu, Západní Bengálsko, Sikkim a Uttarpradé, Bombaj, Benaulim, Gókarn, Udupi, ravanabélgóla, Bylakuppe, Maisúr, Fort
Kóèín, Varkala, Madurai, Kodaikanál, Tandávúr, Kumbakónam, Svámímalai, Èidambaram, Gangaikóndaèólampuram, Mamallapuram, Kánèípuram, Madrás, Dárdiling, Gántók, Peling, Taiding, Kalimpong a Sárnáth.

Ples Roztanèený Beránek

Beránek Náchod, a. s., a Taneèní studio Takt si vás dovolují pozvat na ètvrtý roèník
plesu Roztanèený Beránek. Zveme vechny milovníky spoleèenských tancù a souèasné i bývalé úèastníky taneèních kurzù, aby si pøili zavzpomínat na své taneèní hodiny.
K tanci a poslechu hraje skupina Alfa pod vedením Lukáe Vojtìcha, pøedtanèení zajistí
TS Takt, moderování se ujmou manelé tìpovi.

Literárnì hudební veèer: Setkání s Liborem Volným

Libor Volný je èlovìkem irokého kulturního zábìru. Návtìvníci literárnì hudebních veèerù mìli ji nìkolikrát monost zaposlouchat se do jeho verù. Plánované
setkání ho vak pøedstaví nejen jako náchodského básníka, ale také jako autora drobných vzpomínkových a jubilejních próz, skvìlého recitátora a nezapomenutelného divadelního ochotníka. A pøedevím jako pøesvìdèeného a pøesvìdèivého patriota mìsta,
jeho kulturní prostøedí spoluvytváøí ji dlouhou øadu let.

Dechové kvinteto Akademia

Jiøí MARÁLEK  flétna, Zdenìk RYS  hoboj, Petr DONÌK  klarinet, Frantiek
POK  lesní roh, Josef JANDA  fagot
Dechové kvinteto Academia bylo zaloeno v roce 1971 na praské konzervatoøi.
Kvinteto s mezinárodním renomé sklízí úspìchy v celé øadì zemí Evropy, Asie, Ameriky i Afriky. Vedle koncertní a studiové èinnosti je soubor zván i k vedení kurzù komorní hudby v evropských zemích a v Japonsku. Mimoøádným úspìchem souboru je Win
a Prize z finále Mezinárodní soutìe komorních souborù v japonské Ósace, kde se
stalo Dechové kvinteto Academia nejlepím dechovým souborem soutìe. Hudební kritika shodnì vyzdvihuje zvlátì souhru, zvukovou vyrovnanost, technickou virtuozitu
i stylovou èistotu.

WABI DANÌK  35 let na cestì

Tak dlouho u písnièkáø Wabi Danìk rozdává z pódií radost a dobrou náladu. Autor
a interpret mnoha známých písní, m.j. také vítìzné písnì ankety Trampský hit století
 Rosa na kolejích. Jeho písnièky zdomácnìly nejen u táborových ohòù. Wabi Danìk
se svým spoluhráèem Miloem Dvoøáèkem pøipravil tentokrát reprezentativní prùøez
svou tvorbou. Kdo jednou slyel kombinaci Daòkova podmanivého, chlapáckého hlasu
a Dvoøáèkovy virtuózní kytary potvrdí, e je naè se tìit. Posluchaèi budou mít navíc
monost slyet nové verze písní ji nehraných a písnì z pøipravovaného alba, jeho
køtem v prosinci 2005 turné vyvrcholí.

Z pohádky do pohádky

Zveme vechny dìti a jejich rodièe na dìtský karneval Z pohádky do pohádky. Kromì
tance, her a zábavy, èekají na vás také rùzné soutìe. Na závìr karnevalu budou
vyhodnoceny tøi nejlepí masky a odmìnìny novým plyovým kamarádem. Za laskavou
podporu dìkujeme firmám Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., a Verner Potraviny, s. r. o.
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