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Zaèíná doba prázdnin, doba dovolených.
Pro nìkoho doba oèekávání, radosti
a odpoèinku, pro jiného doba obav
z volných dnù.
Lékaøi z psychiatrického oddìlení Oblastní nemocnice Náchod doporuèují dodrovat nìkteré zásady, aby doba dovolených byla skuteèným odpoèinkem
a osobním pøínosem.
Kadá dovolená by mìla být vèas a dobøe naplánována. Mìly by být stanoveny
cíle, co od volnì proitých dnù oèekáváme. Pro nìkoho je dovolená souèástí rozvoje, obohacení osobnosti, odpoèinku, pro
jiného rozíøení ivotního prostoru  poznání nových míst, poznání jiných kultur, typù krajiny, poznání nových èinností a sportù, poznání nových lidí.
Délka dovolené by mìla být minimálnì 3 týdny. Je to postaèující doba k tomu,
abychom si odpoèinuli a opravdu se zrekreovali.
Je dùleité, s kým chce kadý dovolenou trávit. S rodinou, se známými, s cestovní kanceláøí. Rozdílná mùe být i alternativní pøedstava trávení volných dní
 rodinná dovolená, sami rodièe a samy
dìti, kadý z partnerù jednotlivì. Záleí
jenom na kadém z nás, na osobních pocitech a pøedstavách.
Pøed odjezdem na dovolenou je dùleité si vèas pøipravit finanèní zajitìní,
materiální zabezpeèení, dostatek rùzných
materiálù o místì, kam se chystáme jet
i o èinnostech, kterým se tam chceme vìnovat. Kadý si musí ujasnit osobnostní
monosti a míru zátìe, kterou je kadý
schopen zvládnout. Pro osobní pohodu pøi
pobytu na dovolené je tøeba zajistit si dùm
èi byt, domluvit se s pøáteli, kteøí by se
v pøípadì potøeby o ve postarali.

Bìhem trvání dovolené je moné zkusit si naprostou zmìnu svého dosavadního zpùsobu ivota (oprostit se od vymoeností civilizace) a vìnovat se více svému ivotu, svým zájmùm nebo koníèkùm.
Dovolená a cestování pøináí mnoho
obohacení a radosti. Souèasnì pøináí
i zvýené riziko rùzných chorob. Jde
o choroby infekèní. Pobyt v pøírodì je spojen s moností onemocnìní chorobami,
pøenáenými klíaty (klíová meningoencefalitida a lymeská borelióza). Na obojí
existují úèinná oèkování a léèba.
Nebezpeèný mùe být kontakt s neznámými zvíøaty. Dle sdìlení primáøky
infekèního oddìlení Oblastní nemocnice
Náchod MUDr. Evy Hankové se u nás po
nìkolika letech objevila vzteklina.
Pøi cestách do exotických zemí hrozí
onemocnìní prùjmy, parazitozami, malárií, eventuelnì dalími u nás neobvyklými nemocemi. Prázdninová lehkomyslnost
je obèas potrestána sexuálnì pøenosnými
chorobami vèetnì HIV.
Se zdravotní pøípravou na cesty je tøeba zaèít vèas, ideálnì 6 a 8 týdnù pøed
odjezdem. Pomoc s pøípravou, ale i diagnostiku a léèbu nemocí, kterým se pøedejít nepodaøilo, lze nalézt na infekèním
oddìlení. Celý kolektiv tohoto oddìlení pod
vedením primáøky MUDr. Evy Hankové
Vám rád pomùe pøi øeení zdravotních
problémù. Kontaktní spojení na infekèní
oddìlení je 491 601 514516 celodennì.
Poradna cestovní medicíny je kadé úterý a ètvrtek v dobì od 12 do 14 hodin,
kontaktní spojení 491 601 515516.
Pøíjemnou dovolenou a v pøípadì cestování do jiných zemí, astný a nièím
nenaruený návrat do Èeské republiky.
Ing. Josef imurda

Návtìvní sezóna 2005
na státním zámku Náchod
V souèasnosti nabízí náchodský zámek
dvì trasy interiérové  ji tradièní Piccolominskou expozici a teprve nedávno zpøístupnìné Salóny II. patra s malovanými
trámovými stropy a bohatým mobiliárním
vybavením a jednu trasu exteriérovou, tzv.
malý okruh s vìí, støedovìkými sklepy
a vyhlídkovou terasou. Stávající expozice
byly pro tuto sezónu doplnìny pøedevím
drobným mobiliáøem. Na zámeckých chodbách se dokonèuje výmìna dosavadních
svítidel za dvouramenné nástìnné lustøíky. Ve stádiu restaurování a závìreèných
stavebních úprav je tøetí interiérová trasa  expozice Kuronských, její realizace
se vzhledem k finanènímu zajitìní po-

nìkud zpoïuje. Vedle expozic se pracuje i v depozitáøích. V letoním roce bude
zøízen nový obrazový depozitáø v horním
patøe zámku, kam bude pøesunut vekerý obrazový fond zámku.
Pro velký zájem bude v sezónì i v uzavíracích dnech umonìn samostatný vstup
na vì, do sklepù a na vyhlídkovou terasu. Zájemci obdrí vstupenky pøímo u vchodu do vìe.
Správa zámku poøádá také øadu zajímavých kulturních akcí (podrobnosti na
str. 14).
Správa Státního zámku v Náchodì
(red. kráceno  v plném znìní na
www.mestonachod.cz)
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Zprávy
z radnice
Rada mìsta 24. 5.

Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy se spoleèností SKI Pec, a. s., Nájemní smlouvou se pøenechávají nájemci
do uívání pozemkové parcely p. è. 245/
3, 246/1, 247/1 a stp. è. 417 v Peci pod
Snìkou za cenu 10 Kè/m /rok s kadoroèním navýením o inflaci. Nájemní
smlouva se uzavírá na dobu urèitou
s úèinností od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010.
l RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy na pronájem èásti pozemku p. è.
274 na Babí (v zahrádkáøské osadì Babí-Vrky) dohodou k 31. 5. 2005 a s uzavøením nové nájemní smlouvy na pronájem této èásti pozemku pro zøízení zahrádky s novým adatelem. Smlouva se
uzavírá na dobu neurèitou s úèinností od
1. 6. 2005.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem pozemku p. è. 262/
1 na Babí. adatel chce tento pozemek
uívat jako parkovitì u hotelu Na Pomezí. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu
neurèitou s úèinností od 1. 6. 2005.
l RM uzavøela nájemní smlouvu o umístìní technického zaøízení sítì Internetu
v nebytových prostorech domu v Náchodì
v Duhové ulici èp. 266 za podmínek stanovených v nájemní smlouvì s platností
od 1. 6. 2005.
l RM schválila objednání výkonu technického dozoru investora na veøejnou
zakázku Rekonstrukce  stavební úpravy a pøístavba zimního stadionu v Náchodì, od Radomíry Martinové z Èerveného Kostelce.
l RM souhlasila s výbìrem zhotovitele
a uzavøením smlouvy na veøejnou zakázku Rekonstrukce kondenzaèní strany
(I. etapa modernizace technologie chlazení)
zimního stadionu v Náchodì se spoleèností ÈKD CHLAZENÍ, s. r. o., Choceò.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
na zakázku Dokonèení oprav rozvodù
vody vèetnì výmìny ATS na krytém plaveckém bazénu v Náchodì s Miloem
tìpánkem, Náchod-Babí.
l RM souhlasila s demolicí stávajícího zchátralého skleníku pøi Z Komenského.
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek na zhotovení stavby Oprava støeního plátì M ul. Myslbekova, Náchod
a uzavøení smlouvy o dílo s uchazeèem
na prvním místì A-Z IZOL, s. r. o., Hradec Králové.
Prevence kriminality
l RM schválila pøidìlení dotace Obèanskému sdruení Dokoøán v èástce 25 tis.

Kè a finanèní pøíspìvek pro Mìstskou
policii ve výi 5 tis. Kè na Den s policií.
l RM odvolala JUDr. Karla Karase z èlenství v komisi prevence kriminality a jmenovala novou èlenkou Mgr. Editu Stratílkovou.
Výroèní zpráva za rok 2004
 Lesy mìsta Náchoda, spol. s r. o.
l RM schválila Zprávu o èinnosti spoleènosti za rok 2004, Roèní úèetní závìrku za rok 2004 bez výhrad, Návrh spoleènosti na pøevedení disponibilního zisku, Zprávu dozorèí rady, Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou
osobou (propojené osoby) v roce 2004 dle
Obchodního zákoníku, Finanèní výhled
hospodaøení spoleènosti na rok 2005
a Výhled a plán èinnosti spoleènosti na
rok 2005.

TELEGRAFICKY:

l RM souhlasila s povolením parkování
pøed prodejnou potravin v Praské ulici
za pøedpokladu vybudování zálivu pro
parkování (nikoliv parkování na chodníku) v souladu s pøipravovanou projektovou dokumentací na tuto èást komunikace a kladného vyjádøení Policie ÈR k této
akci.
l RM schválila èerpání fondu reprodukce majetku pøíspìvkové organizace Z
T. G. Masaryka v Náchodì ve výi 150
tis. Kè na nákup nového poèítaèového serveru pro kolu a kolní jídelnu.
l RM schválila smlouvy o poskytnutí
dotací z rozpoètu mìsta Náchoda na rok
2005. Jedná se o dotaci Náboenské obci
Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì
(50 tis. Kè) a Regionální hospodáøské
komoøe Hradec Králové (25 tis. Kè).
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o ubytování na táborové základnì Viòov
pro projekt Rodina 2005 (týdenní pobyt
problémových dìtí z neúplných rodin vèetnì matek s celotýdenní úèastí pracovníkù oddìlení sociálnì-právní ochrany
a zajitìním odborného programu).

Rada mìsta 7. 6.

Valná hromada Pivovar Náchod, a. s.
l RM podle obchodního zákoníku, jménem mìsta Náchod jako jediného akcionáøe akciové spoleènosti Pivovar Náchod
v pùsobnosti valné hromady, schválila:
1. Výroèní zprávu spoleènosti Pivovar
Náchod, a. s., za rok 2004
2. Øádnou úèetní závìrku za rok 2004,
kterou byl vykázán jako výsledek hospodaøení zisk po zdanìní ve výi 2.037.000
korun
3. Rozdìlení zisku dosaeného v roce
2004  pøídìl do sociálního fondu spoleènosti ve výi 500 tis. Kè a pøevod zbylého zisku ve výi 1.537.000 Kè na úèet
nerozdìlený zisk minulých let

4. Plán spoleènosti Pivovar Náchod, a. s.,
na rok 2005
l RM vzala na vìdomí vyjádøení dozorèí
rady k pøezkoumání øádné úèetní závìrky a k návrhu na rozdìlení zisku za rok
2004, dále informaci dozorèí rady o pøezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, tedy Pivovaru
Náchod, a. s. a mìsta Náchoda a dalími
propojenými osobami a také výsledek
auditu spoleènosti.
Zruení
kontinuálního mìøení oxidù dusíku
l RM zruila k 30. 6. 2005 kontinuální
mìøení oxidù dusíku na území mìsta
Náchoda a s tím související vyhláku, která
stanovovala mìstskou zónu s omezením
provozu zdrojù zneèiování.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s ikmým (stávajícím)
parkováním pøed hotelem Beránek.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy se spoleèností ZETA, a. s., na
umístìní dvou kamerových bodù na domì
èp. 155 v ulici Kamenice. Smlouva se
uzavírá na dobu neurèitou.
l RM souhlasila s uzavøením smluv
o zøízení vìcných bøemen s vlastníky jednotlivých stavebních parcel v Braci, které se týkají vodovodních a kanalizaèních
pøípojek. Bøemena jsou zøizována bezúplatnì.
l RM nesouhlasila s ádostí pana Milana
Miigara na pronájem èásti pozemku st.
p. è. 75 v k. ú. Malé Poøíèí za úèelem
jeho vyuití pro chov psù a zøízení útulku pro psy.
l RM schválila uzavøení smlouvy na pøipojení objektù èp. 97 a 100 v ulici Na
Drákách v Náchodì k plynovodu Východoèeské plynárenské, a. s.
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
è. 1 na akci Kanalizaèní pøípojka  Z
Staré Mìsto a s uzavøením smlouvy
o dílo na Stavební úpravy sociálního zaøízení v Z TGM s firmou INEX CS,
a. s., Náchod.
l RM souhlasila s objednáním èásteèné
opravy plotu mezi veøejným stadionem
Hamra a skateparkem, který je znièen.
Opravu provede p. Jan Zítka, Náchod.
l RM trvá na dokonèení chodníku u komunitního centra v ulici Kladské podle
schválené projektové dokumentace a souhlasí s náhradou zámkové dlaby v bezpeènostním pásu u cyklostezky 0,5 m irokým pásem zelenì z nízkých keøù.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na stavební úpravy sociálního zaøízení chlapcù a dívek a rozvody TUV v Z
Plhov s Petrem Ticháèkem, Hronov.
Zamìøení stavby èp. 247
Tyrova ul. (bývalá OVS)
l V souvislosti s plánovanou úpravou
objektu bývalé vojenské správy pro potøeby základní umìlecké koly souhlasila
rada mìsta s výbìrem zhotovitele a uza-
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vøení smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace skuteèného stavu
a stavebnì technického posouzení tohoto objektu  Ing. Pavel Tùma  INS atelier, Náchod.
Dostavba kina
 demolice èp. 148 v Hurdálkovì ulici
l RM souhlasila s odstranìním staveb
na souvisejících pozemcích v Hurdálkovì
ulici. S jejich odstranìním souhlasí i vlastníci pøilehlých nemovitostí a ve bude
provedeno na náklady mìsta Náchoda.
Rozbor hospodaøení za I. ètvrtletí 2005
l RM vzala na vìdomí rozbor hospodaøení mìsta Náchoda za I. ètvrtletí roku
2005 bez pøipomínek.
Výe úplaty za vzdìlávání
v ZU J. Falty
l RM vzala na vìdomí výi úplaty stanovenou pro kolní rok 2005/2006.
Mìsíèní úplata pro jednotlivé obory ZU
je stanovena ve stejné výi jako v pøedchozím kolním roce: Hudební obory
 pøípravné roèníky 200 Kè, roèníky 240
Kè, skupinová výuka 200 Kè; Výtvarné
obory  pøípravné roèníky 210 Kè, roèníky 210 Kè; Taneèní obory  pøípravné
roèníky 200 Kè, roèníky 210 Kè.
Ozelenìní náspù a údrba pozemkù
ve vlastnictví jiných právnických osob
l RM schválila ozelenìní dalích úsekù
eleznièního náspu vèetnì provádìní poèáteèní údrby nových výsadeb a seèení
navrených reprezentativních ploch
v ulicích Polská, Bìloveská a Raisova dle
pasportu zelenì a situaèního plánku.

TELEGRAFICKY:

l RM schválila smlouvu o poskytnutí
dotace z programu prevence kriminality
Obèanskému sdruení DOKOØÁN na nákup poèítaèe.
l RM souhlasila, aby mìsto Náchod podalo ádost o pokácení bøíz v Borské ulici.
l RM schválila pouití znaku mìsta Náchoda pro ICC Náchod k výrobì propagaèního materiálu (samolepek).

Rada mìsta 21. 6.

Výroèní zpráva za rok 2004
 Technické sluby Náchod, s. r. o.
l RM schválila výroèní zprávu Technických slueb Náchod, s. r. o., za rok 2004
vèetnì zprávy dozorèí rady, úèetní závìrku za rok 2004, návrh na rozdìlení zisku, zprávu o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou dle Obchodního zákoníku a plán èinnosti na rok 2005.
Práce pro mìsto mají vzestupný trend.
Nejvìtí nárùst mìla v roce 2004 zimní
údrba komunikací spojená se silným
a støídavým zimním poèasím. Celková ekonomika firmy je na vzestupu. Výnosy
v èase rostou, oproti roku 2003 se zvýily o 1 % a firma v posledních dvou letech
dosahuje zisk, v letoním roce 17.807 Kè.

Daøí se také postupnì sniovat výi pohledávek po lhùtì splatnosti.
Pro rok 2005 pøedpokládají Technické
sluby obrat 38,3 mil. Kè (2004  35,5
mil. Kè) a opìt plánují zisk. Do svého vybavení chtìjí investovat nákupem nových
technologií.
Výroèní zpráva za rok 2004
 Kino Vesmír
l RM vzala na vìdomí výroèní zprávu
pøíspìvkové organizace Kino Vesmír Náchod za rok 2004, kterou prezentoval
øeditel kina pan Zdenìk Duba.
Návrh projektu
na vydání hudebního nosièe CD
l RM schválila zámìr vydání hudebního
nosièe autorského CD náchodského hudebního skladatele Jaroslava Celby s texty
Libora Volného pod názvem Náchodská
me vánoèní.
l RM povìøila Odbor kolství, kultury
a sportu jednáním s nadací OSA i s pøípadnými sponzory o pøíspìvcích na finanèní krytí projektu.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostor
v objektu èp. 1759 v Praské ulici v Náchodì se spoleèností Diakonie Broumov.
Smlouva bude ukonèena dohodou
k 30. 6. 2005, vzhledem k ádosti Diakonie, která zde chce svou èinnost ukonèit.
l RM souhlasila s ukonèením smlouvy
o výpùjèce nebytových prostor v objektu
èp. 1759 dohodou k 30. 6. 2005 se Sdruením zdravotnì postiených Náchod. Dùvodem je vlastní ádost Sdruení zdravotnì postiených, kteøí ke své èinnosti
získali vhodnìjí prostory v suterénu èp.
1303 v Palachovì ulici (budova soudu).
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
se spolkem Spoleèný les Peklo. Smlouva se týká pronájmu èásti pozemkù p. è.
385/2 a 385/3 v k. ú. Pøibyslav, na kterých mìsto vybuduje cyklostezku. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou, s platností od 1. 7. 2005. Mìsto Náchod uhradí vekeré náklady související s výstavbou
cyklostezky, vypracováním geometrického plánu i pøípadné dalí náklady související se stavbou zpevnìné komunikace
cyklostezky.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene s obcí Pøibyslav. Bøemeno bude zøízeno bezplatnì na dobu, po kterou bude
na této komunikaci vedena znaèená turistická cesta pro cyklisty nebo pìí. Mìsto
Náchod uhradí vekeré náklady související s výstavbou cyklostezky, vypracováním
geometrického plánu a zápisem vìcného
bøemene do katastru nemovitostí.
l RM souhlasila s uzavøením dohody
o poøádání Vavøinecké pouti s pøíspìvkovou organizací Dùm dìtí a mládee Déèko, Náchod, Zámecká 243. Dohoda se

!
uzavírá na dobu urèitou na rok 2005 a
2010.
l RM nesouhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì o pronájmu èásti pozemku v Raisovì ulici uzavøené s ÈD,
kterým se zvyuje nájemné o 10 % s úèinností od 1. 7. 2005.
l RM revokovala svá usnesení z roku
2004, týkající se nájemních smluv o umístìní technického zaøízení sítì INDOR pro
pøenos internetu v nebytových prostorech
domu èp. 1971 a 1972 v Bílé ulici a domu
èp. 269 v Duhové ulici v Náchodì, z dùvodu, e smlouvy nikdy nebyly realizovány a firma toto zaøízení nenainstalovala.
l RM souhlasila s objednáním prací
a dokonèením opravy jihozápadní èásti
høbitovní zdi u spoleènosti ENTAZE,
s. r. o., Náchod.
l RM schválila poøadí pøedloených nabídek na zhotovení stavebních úprav ulic
Nemocnièní, Zborovské, Orlické, Praizlerovy a Alovy v Náchodì a uzavøení smlouvy o dílo s firmou první v poøadí  COLAS CZ, a. s., Praha.
Výbìr zhotovitele
komunikace Duhovka
l RM souhlasila s pøedloeným návrhem
realizace, kdy mìsto Náchod zafinancuje
komunikace, chodníky, geodetické práce
a dopravní znaèení a investor  firma
ISRAMCO CZ, s. r. o., Hradec Králové
vybuduje na své náklady 64 parkovacích
stání a pøístøeek pro popelnice u novì
budovaného bytového domu na sídliti
u nemocnice. Dále rada uloila Odboru
správy majetku zahájit smluvní jednání
s firmou Chládek a Tintìra, a. s., Pardubice, která pøedloila nejvýhodnìjí nabídku a firmou ISRAMCO CZ, s. r. o., Hradec Králové o smlouvì o pøíspìvku a následnì uzavøít smlouvu o dílo dle nabídky.

TELEGRAFICKY:

l RM souhlasila s navýením celkového
poètu pracovníkù mìstského úøadu na
160, konkrétnì na Odboru dopravy a silnièního hospodáøství z dùvodu nárùstu
øeených pøestupkù.
l RM schválila dohodu o ukonèení smlouvy o poskytování slueb se Zdravotním
ústavem se sídlem v Hradci Králové, poboèkou Náchod. Pøedmìtem této smlouvy je poskytnutí odborné sluby  kontinuálního mìøení koncentrací oxidù dusíku ve volném ovzduí. Vzhledem k tomu,
e rada mìsta na svém minulém jednání
rozhodla o zruení mìøení, je nezbytné
ukonèit také tuto smlouvu.
l RM nesouhlasila s udìlením výjimky
pro zamìstnance firmy ATAS, a. s., pro
jízdu po cyklostezce na motocyklu Babeta po dobu uzavírky ulic Kladská a Broumovská.
l RM souhlasila se zadáním zpracování studie terminálu osobní dopravy v Náchodì.
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Kronika
Narodili se v kvìtnu 2005
5. 5.
10. 5.
13. 5.
14. 5.
19. 5.

Klára Hoffmanová
Alex Doleal
Luká Kalousek
David paèek
Danie Kráèmar
Natálie Kulhánková
Daniel Slavík

23. 5.
24. 5.
25. 5.
28. 5.

Kateøina Mocová
Sebastian Dus
Dagmar Malá
Juraj Èisár

Byli oddáni v kvìtnu 2005
20. 5.
Pavel Kylar
Praha 9, Èerný most
Petra Beranová Náchod

Oblastní nemocnice Náchod
Uní, nosní, krèní oddìlení informuje
Vichni zamìstnanci uního, nosního
a krèního oddìlení Oblastní nemocnice
Náchod, a. s., jsou pøipraveni na období
letních mìsícù. Provoz ambulancí i lùkové èásti bude probíhat bez omezení.
Skonèilo období vyí èetnosti onemocnìní horních cest dýchacích. Zmenil se
poèet zánìtù støedního ucha u dìtí. Naopak pøibývá poèet zánìtù v okolí krèních
mandlí. Èastìji se v letních mìsících objevuje zánìt zvukovodu. Toto onemocnìní potøebuje ke svému vzniku teplo, vlhko a nìjaký mikroorganismus (bakterie
nebo plíseò). Ke zrodu choroby pøispívá
koupání ve vodì horí kvality a snaha

èistit si ui nejrùznìjími pøedmìty. Nabízím radu, aby si vichni oetøovali pouze
ústí zvukovodu a nesahali do nitra jakýmikoliv pøedmìty (dle sdìlení pacientù jsou
pouívány tyèinky s vatou, pejle, zápalky, klíèe, sponky, høebíky). V tìchto neodborných zásazích dochází k zatlaèení
uního mazu do nitra zvukovodu nebo
dochází k poranìní výstelky, co je pøíèinou vzniku zánìtu zvukovodu. Uní maz
není pína, chrání pouze zvukovod pøed
zevními vlivy. Pocity svìdìní a vlhkosti
nutí do zvukovodu opakovanì sahat a tím
je rovnì dána pøíèina k zánìtu.
Zpùsob léèby je ve vìtinì pøípadech
ambulantní. Pøedepisovány jsou lokálnì
antimikrobiální léky, u pokroèilejích onemocnìní celková antibiotika. Dùleitý je
vèasný odborný zásah lékaøe v období pøed
rozíøením zánìtu zvukovodu.
Uní, nosní, krèní ambulance je v areálu
dolní nemocnice Oblastní nemocnice Náchod, a. s., v ambulantním pavilonu. Provozní doba je v pracovní dny od 715 hod.,
tel. 491 601 581583. Po skonèení provozní doby ambulance, o sobotách, nedìlích a svátcích je oetøení pacientù zajitìno v rámci ústavní pohotovosti pøímo
na oddìlení, tel. 491 601 153154.
prim. MUDr. Vladimír Pernikáø
primáø oddìlení nosní, krèní, uní

Informace øeditele Oblastní nemocnice Náchod
Dne 2. 6. 2005 probìhlo v Oblastní
nemocnici Náchod, a. s., výbìrové øízení
na výmìnu poèítaèového tomografu (CT
pøístroje) na radiologickém oddìlení. CT
pøístroj provádí obraz tìla v øezech s dobøe
viditelnými jak normálními, tak chorobnými strukturami. Radiologické oddìlení
Oblastní nemocnice Náchod obdrí tento
pøístroj v mìsíci záøí 2005.
Dle sdìlení primáøky oddìlení MUDr.
Jany Zemanové má pøístroj lepí technické parametry. Namísto jednospirálového
vyetøovacího postupu ve stávajícím pøístroji umoòuje nové CT estnáctispirálový vyetøovací postup. Technicky je to

pøístroj nejvyí kvality s moností vyetøení napø. cév dolních konèetin, cév srdce apod. Je výraznì zvìten komfort vyetøení vzhledem k pacientùm a zároveò
umoòuje kvalitní a pøesné vyetøení
pacientù s následným rychlým a správným stanovením diagnózy.
Dovolte mi, abych Vám jménem svým
i jménem vech zamìstnancù Oblastní
nemocnice Náchod, a. s., popøál krásné
proití dovolené a nièím neruené období letních mìsícù.
Ing. Josef imurda, øeditel
Více informací na:
www.nemocnicenachod.cz

ádost o grant

Podání ádostí o nadaèní pøíspìvek
(grant) II. kolo v oblasti kultury a sportu
pro 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 II. kolo: do 10. 9. 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

Dne 11. 6. 2005 probìhly oslavy 65.
výroèí zaloení 1. mateøské koly v Náchodì ve Vanèurovì ulici. Jak se píe
v kronice mateøské koly budova postavena nákladem Josefa Bartonì z Dobenína
firmou Architekt Weisar a Nìmeèek. Dne
9. záøí 1940 se slavnostního otevøení
zúèastnila mimo jiné i rodina Bartoòova,
která se svými podpisy zvìènila pod kresbou slavnostního otevøení od Antonína
Brunnera. V den oslav po 65 letech se
seli bývalí i souèasní absolventi, bývalí
i souèasní zamìstnanci. Minulost nám pøipomnìla Mgr. L. Batecká. Vládla u nás
atmosféra naplnìná vzpomínkami, plná
dojemných setkání po letech. Za toto ve
dìkujeme hlavnì naí paní øeditelce, která oslavy dokázala uskuteènit.
Kolektiv zamìstnancù M Vanèurova

Náchodský zpravodaj

Sommercamp 2005

Øadu let spolupracuje Z Komenského
v Náchodì s partnerskými kolami v nìmeckém Halberstadtu a nizozemském
Woldendorpu. V posledním kvìtnovém
týdnu se uskuteènilo v nizozemském Siddeburenu ji osmé setkání zástupcù
tìchto tøí kol.
Letoní téma doslova nahrávalo snadnìjímu seznamování a poznávání, probíhalo toti pøi hrách. áci jednotlivých kol
pátrali po hrách naich pøedkù a srovnávali je se souèasnými. Pøi setkání na sommercampu zjistili, e vude znají kulièky, káèu, panáka, èlovìèe, nezlob se. Týden v se-verním Nizozemsku byl bohatý
na výlety. Putování po mìlèinovém moøi,
lov ryb, návtìva záchranné stanice pro
tulenì, lodìnice Meyer Werft v nìmeckém
Papenburgu nebo zkuební rychlostní
dráha Trans Rapid ve vech zanechala nezapomenutelné záitky.
Pøítí rok se hostitelem stává Z Komenského v Náchodì. Uèitelé u pøemýlí o programu, aby vichni úèastníci odjídìli spokojeni, jako tomu bylo letos v Nizozemsku.

Evropská kola

Partnerská kola Z Komenského v Náchodì  Sekundarschule Am Gröpertor
z partnerského mìsta Halberstadtu slavila poèátkem kvìtna významný den.
Z rukou ministra kultury a kolství Saska  Anhaltska získala titul Evropská
kola. Spolupráce se kolami v zahranièí
má u dlouholetou tradici, nejen s naí
kolou, která trvá bezmála deset let, ale
i se kolami v Nizozemsku a Francii.
Slavnost doprovázela výstava vìnovaná 60. výroèí konce 2. sv. války, kde byly
prezentovány i práce naich ákù. V kulturním programu vystoupily ákynì 9.D
Elika Vondráèková a Lenka Králíèková
a obì sklidily velký úspìch. Pan Domáò,
øeditel koly, pøedal pøi této pøíleitosti
panu ministrovi knihu o Náchodì, vydanou k 750. výroèí mìsta Náchoda. Na
oslavì se hlavnì vzpomínalo, ale pøipravovaly se i dalí námìty na spolupráci.
Výmìnné pobyty pøináejí nejen monost
hovoøit cizím jazykem, ale i mnoho zkueností a dovedností.
V. Zelená

Krásné je ít

Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové vyhlásil celostátní výtvarnou soutì
s názvem Krásné je ít.
Soutìe se zúèastnilo 505 autorù z 55
kol a kolských zaøízení z Královéhradeckého kraje, mezi nimi i M Komenského
ulice v Náchodì s pracemi kolektivù i jedincù.
V soutìní kategorii mateøských kol se
tøída Beruek pod vedením paní uèitelky Paleèkové, umístila na krásném
3. místì s prací nazvanou Pøedstava naich dìtí o námìstí v Náchodì.
Výtvarná práce Denisky Hluièkové,
kterou nazvala Roèní období, zaujala odbornou porotu natolik, e jí udìlila druhé
místo.

Zpìv a step

Èasto v novinách èteme o èinnosti rùzných zájmových kroukù, a tak jsme si
øekli, e také pøispìjeme.
Pøi náchodské Z Komenského pracují dva pìvecké sbory  Notièky (2.4. tøídy) a Písnièka (5.9. tøídy) a od minulého roku i stepaøský krouek Flap.
Kadoroènì poøádáme dva koncerty
a èasto i dalí vystoupení. Ten poslední,
který se uskuteènil 19. 5. 2005, jsme
chtìli obohatit, a tak jsme pozvali pìvecký sbor Jabloòka z Jablonného nad Orlicí. Vechno dopadlo tak, jak jsme si naplánovali, a diváci byli nadeni.
To, e jsme pozvali Jabloòku k nám do
Náchoda, nezùstalo bez odezvy. 25. 5.

Jsme dìti
kolou povinné
a dovedeme co vy ne

písnièky, básnièky i flétny, to ve jste
mohli slyet u nás. Kde? No pøece v Z
Komenského Náchod. Dne 23. 5. jsme zde
ku pøíleitosti pøedání keramické pece naí
kole, mìli malou slavnost. Pro hosty jsme
uchystali malé obèerstvení a pozvali vechny do keramické dílny k naim prvním

#
Vernisá IV. roèníku této soutìní výstavy, která je souèástí projektu podpory
zdraví, probìhla 31. kvìtna 2005 v prostorách informaèního centra v Goèárovì
ulici v Hradci Králové.
Za kolektiv R. Vanìèková

2005 jsme jeli okoøenit i jejich pøedstavení. Jabloneètí diváci byli také nadeni
a to nás moc potìilo.
Abychom vyuili celého dne, po vystoupení jsme navtívili rodný domek Prokopa Divie, vynálezce bleskosvodu, a Diviovo divadlo v amberku.
Celý proslunìný den jsme si velice uili a domù odjídìli s pocitem, e netrénujeme kadý týden step i zpìv jenom pro
sebe, ale i pro radost diváka. Velké díky
proto patøí nejen naim pøíznivcùm a rodièùm, kteøí nám ve vem ochotnì pomáhají, ale i klavíristce Kláøe Bydovské
a hlavnì naí sbormistryni a stepaøské
uèitelce Helenì Bohadlové, protoe bez
nich by to zkrátka nelo.
Monika Kuèerová 9.D

pokusùm s hlínou. Ve se nám hned napoprvé nedaøilo, ale paní hlína, tak krásná
a tvárná, nám jednou nai trpìlivost oplatí
a vydá svoje dary tím, e budeme mít
radost z naich vázièek, hrníèkù i talíøkù my i ti, které tøeba obdarujeme.
Za to, e se mùeme nyní tìit z naí
nové èinnosti, musíme podìkovat Nadaci
Duhová energie, která nám pøispìla na
krásnou novou keramickou pec.
Moc dìkují dìti z krouku Kytice
sdruení dìtí ance pro ivot

$
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Výmìnný pobyt naich ákù
v Holandsku
Po jarní návtìvì holandských ákù ve
kole Z TGM a na Plhovì jsme mìli
i my monost strávit nìkolik dní ve mìstì GRONINGEN a na kole jménem AUSTINUSCOLLEGE. Na následujících øádcích
si mùete pøeèíst záitky Hanky Voborníkové. Dìkujeme naim nizozemským
pøátelùm a tìíme se, e pøítí rok budeme ve spolupráci pokraèovat. THANK YOU
VERY MUCH!
6.10. 6. 2005 GRONINGEN, AUGUSTINUSCOLLEGE
Nae cesta do Holandska zaèala u ve
3.30 ráno. Vichni jsme se seli u autobusu, jetì zkontrolovat pasy a mohlo se
vyrazit Èastokrát jsme zastavovali. Cesta byla velmi nároèná, jeli jsme 1213
hodin. Do Holandska jsme pøijeli okolo
17. hodiny veèerní. Nai hostitelé tam na
nás u èekali. Poté, co jsme dorazili, jsme
li do koly  auly nebo spí jídelny, kde
jsme dostali malé obèerstvení. Jeliko jsme
toho mìli za celý den dost, moc dlouho
jsme se nezdreli a hurá do rodin! Druhý
den pro nás mìli pøipravený plán  video
o Holandsku a pak procházku mìstem.
Ve støedu jsme se li opìt projít mìstem,
ale tentokrát s uèiteli a bez nákupù. Jeli
jsme také lodí a to hned 3x!!! Jednou po
moøi a dvakrát po kanálech mìstem Gro-

ningen, i kdy je pravda, e potøetí to
plavba vlastnì nebyla. To jsme jen po
bowlingu byli pozváni na historickou loï
na PANENKUKEN  palaèinky. Nìkdo je
jedl na sladko, nìkdo si je dal se sýrem
a salámem! Pak jsme se pøesunuli do koly, konala se tam DISKOTÉKA. Problém
byl v tom, e Dutch (èti daè) neboli Holanïani mají jiný styl tance ne my. My
se kroutíme do rytmu, kdeto oni skáèou
jak potrefení. Ve ètvrtek nás èekal SURVIVAL  sportovní den. Strávili jsme ho
u jezera, kde pro nás bylo pøipraveno nìkolik disciplín (nìkteré byly vìru zajímavé  sed na tyèi, skákání v pytlích, jízda
ve stoje na prknì po vodì apod.). Bylo
celkem teplo, a tak se nìkolik otuilcù
i smoèilo. Nìkdo ale skonèil ve vodì,
i kdy nechtìl. Zahráli jsme si i fotbálek
a uili si plno legrace. Domù se odjídìlo
ve 22 hodin. Tak, poslední louèení, dìkování, fotografování, mìnìní adres a nìkde dokonce slzy v oèích  a tradá domù.
Po nekoneènì dlouhé cestì pøes Nìmecko a Polsko jsme v pátek odpoledne dorazili domù. Bylo to prima, ale HOME SWEET
HOME!  doma je doma. Tímto dìkujeme
paním uèitelkám Simonì Khomové (Z
Plhov), Janì Borovkové a Ivanì árové
(Z TGM), e to s námi vydrely!

Obchodní akademie troku jinak
Proít 3. roèník obchodní akademie na
Soukromé støední kole podnikatelské
v Náchodì není jen rok strávený nad uèením. Na naí kole áci nepøijímají jen
holé uèivo, ale studenti mají monost zaloit si vlastní firmu. Také my jsme tak
uèinili a dokonce jsme zaloili firmy dvì.
Jedna s názvem Tesa zabývající se výrobou internetových stránek a druhá s názvem Smile, obì pracují podle programu
Junior Achievement, kterou v Èeské republice zaloil pan Tomá Baa. Firma
Smile si vyzkouela výrobu zboí a organizaci charitativní akce. Výroba se týkala barvení hedvábných átkù s následným
prodejem. Na výrobì jsme si vyzkoueli,
co obnáí vloit vlastní kapitál do podnikání a jeho následné získání zpìt. Musíme uznat, e to není zrovna lehký úkol.

Organizace charitativní akce pro Stacionáø NONA v Novém Mìstì nad Metují
a Stacionáø CESTA v Náchodì pro nás nebyla jen prací, ale i zábavou. Organizace
této akce se neobela bez problémù a pro
nás byl nejvìtí problém sjednotit ná
17èlenný tým. Nakonec nejvíce pracovaly: Klára Øeháková, Adéla Horáková,
Zuzana Valáková a Jana Pánková. Akce
by se také neobela bez pomoci pana Miloe Formana, který celou akci hudebnì
a slovnì doprovázel. Také velice dìkujeme naím sponzorùm, pøedevím firmì
MIKO, prodej technických a potravináøských plynù a pøísluenství, kteøí byli
velmi velkorysí a poskytli své dary na
dobrou vìc. Za tyto cenné zkuenosti
dìkujeme naí kole, která prostì uèí
obchodní akademii troku jinak.

M Komenského  podìkování Policii ÈR
Rádi bychom touto cestou podìkovali
pøísluníkùm kriminální sluby pøi OØ
Policie ÈR v Náchodì, psovodùm a technikùm za pøekrásnou ukázku výcviku
sluebních psù a besedu nad pracovním
kuføíkem. Dìti si pohladily sluební psy,

vyzkouely si pouta, jak je tìká neprùstøelná vesta a mohly obdivovat otisky
prstù svého kamaráda sejmuté z lahve.
Vichni jsme byli nadeni a doufáme, e
pøítí rok pøijdou policisté opìt mezi nás.
Øeditelství M v Komenského ulici

Prázdninová
výroèí

I o prázdninách se lidé rodí a umírají,
i o prázdninách se obèas nìco dìje, nìkdy i události významné.
Dne 6. 7. 1415 byl v Kostnici upálen
mistr Jan Hus, jeden z nejvìtích Èechù.
O pùl tisíciletí pozdìji mu byl odhalen na
Staromìstském námìstí pomník, dílo sochaøe Ladislava alouna. Ten se narodil
1. 8. 1870. Dne 6. 7. 1980 byl v Kostnici
znovuotevøen Husùv dùm.
Dne 7. 7. 1655 se narodil významný
stavitel, zakladatel rodu Krytof Dientzenhofer. On i jeho syn Kilián Ignác pùsobili i v naem regionu. Pøed dvìma sty
lety se 10. 7. 1805 narodil v Novém Bydovì Josef Nìmec, manel Boeny Nìmcové, v Horní Radechové 1. 7. 1885 uèitel Josef Hurdálek, autor kníky Líbánky paní Barunky. V Náchodì zemøel a je
pohøben F. A. Heber, archeolog, tvùrce
jedné z prvních prací o èeských hradech.
Narodil se 19. 7. 1815. Pøed 150 lety,
26. 7. 1855 se na ernovì u Èapkù narodil syn, pozdìjí MUDr. Antonín Èapek,
otec bratøí Èapkù. Dne 31. 7. 1880 se
narodil Viktor Jahn, profesor zdejího
gymnázia, zakladatel abonentních koncertù Komorní hudby, organizátor kulturního ivota naeho mìsta. Na 30. 8. pøipadá výroèí narození pedagoga, akademika
Otokara Chlupa (1875). V letech 1903
1908 uèil v Náchodì jako mladý profesor na tehdejí reálce. Na poslední den
v srpnu pøipadají nedoité 80. narozeniny spisovatele a dramatika, náchodského
rodáka Vratislava Blaka. (Bude pøipomenut v záøijovém literárnì hudebním
veèeru.)
V èervenci 1945 pobýval v bìloveských
lázních hudební skladatel Josef Bohuslav
Foerster, 16. 7. 1945 se zúèastnil koncertu náchodských pìvcù, sestaveného
výhradnì z jeho sborových skladeb. Dne
18. 7. 1955 zemøel hudební skladatel
Rudolf Wünsch, který nìjaký èas pùsobil
také v Náchodì, 21. 7. 1990 plhovský
rodák, významný pìvec Vilém Pøibyl,
krátce pøedtím jmenovaný èestným obèanem Náchoda.
K shodným 65. narozeninám blahopøejeme dvìma výtvarníkùm, Jarmile Radové (30. 7. 1940) a Bohumilu Vrzalovi
(31. 7. 1940). S jejich díly jsme se seli
na Náchodských výtvarných podzimech.
edesátky se 8. 8. doívá kytarista tìpán Rak, jeho umìní jsme mohli obdivovat i u nás v Náchodì.
Dne 28. 7. 1895 byl poloen základní
kámen k budovì koly v Komenského
ulici. Náchodská sokolovna byla slavnostnì otevøena 16. 8. 1930.
(AF)
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ulièník

Èást 7  Názvy národù a státù
Na prvním místì v tomto tématickém okruhu je tøeba
zmínit dnes sice ji neexistující, nicménì jednu
z nejstarích náchodských ulic  ulici idovskou. Svébytná idovská komunita ve mìstì ila ji od 14. století
a pøes vechnu nepøízeò osudu, která ji po staletí provázela, podlehla a nejhorí genocidì v dìjinách lidstva
v dobì II. svìtové války. Pro upøesnìní bych mìla vysvìtlit, e oznaèení ulice v tomto pøípadì neplatilo pùvodnì pouze pro jednu konkrétnì vymezenou ulici, ale
bylo ji od støedovìku pouíváno pro celou samostatnou
èást mìsta zhruba v prostoru za dnení novou radnicí,
v ní idovtí obyvatelé ili  pro náchodské ghetto. Je
známou skuteèností, e nejnièivìjí náchodský poár
vypukl v roce 1663 právì v idovské ulici a pøi její obnovì bylo po dlouhých tahanicích povoleno znovu zde postavit nejvýe 10 domù. Nakonec jich samozøejmì bylo
mnohem víc a jak mùeme vidìt na pozdìjích obrázcích
a fotografiích, vznikla zde ponìkud nepøehledná zmì
domù a domkù rùzných stylù a podob. A do poloviny
19. století musela být idovská èást mìsta oddìlena plotem a závorami. Støedem ghetta byla synagoga a pøed ní
byla nákladem obce zøízena samostatná kana napájená
vodou z Podbuèního potoka. Pozornost na vech vyobrazeních pøitahuje u jednoho z domù zvlátnì tvarovaný
vysoký tít, v jeho horní èásti prý bývala svìtnièka slouící náboenským úèelùm. Dalí zvlátností idovských
domù ve vech mìstech bylo jejich oznaèení øímskými
èíslicemi. Oficiálnì byla idovská ulice vymezena a pojmenována a v zasedání mìstského zastupitelstva dne
12. 7. 1881 od è. p. 32 k è. p. XXIV (57) a souèasnì
dostala své jméno i na ni navazující ulice Hradební. Ulice
obtáèela mírným obloukem zadní trakty domù na námìstí a konèila tam, kde se dotkla ulice Krámské. Jetì
dnes na modré orientaèní tabulce s èíslem domu 731 na
konci této ulice, kde sídlí napø. zámeènictví ALFA, mùeme èíst  idovská ul. Stejný smìr sleduje dnení ulice
Hronova. Vyhlíí vak zcela jinak, protoe v 60. letech
padla celá idovská ètvr vèetnì synagogy za obì neuváené ploné demolici.

idovská ulice z Parkánù v roce 1930

Názvy dvou dalích ulic nás zavedou a na vzdálený
kontinent. Nový Svìt je dnes pomìrnì málo frekventovaná ulice smìøující prudce k vojenskému høbitovu na
konci zámecké aleje. Pùvodnì se takto vak jmenovala
celá ètvr mìsta s individuální bytovou zástavbou, která
tvoøila nejmladí náchodské pøedmìstí. Dnení Ikárie naproti tomu byla kdysi jménem pro celou osadu dìlnických domkù na zámeckém svahu. Tuto kolonii rodinných
domkù postavilo stavební drustvo dìlníkù a zamìstnancù náchodských textilek zaloené v roce 1910. Jméno
Ikárie mìlo jednak pøipomínat jejich vzor, osadu Ikárii,
která byla svépomocí dìlníkù vybudována v USA, a snad
mìlo také vyjadøovat symbol smìlého prùkopnictví a odvahy k naplnìní velkých snù.
Ulièní sí na Kaparáku tvoøí ulice Francouzská, Anglická, Americká a Ruská, jejich pojmenování souvisí
s rokem 1945 a s koncem II. svìtové války. Tehdy Náchodem procházelo obrovské mnoství uprchlíkù
z Nìmecka  váleèných zajatcù rùzných národností a osob,
které byly do øíe zavleèeny na nucené práce. Zde pøekraèovali státní hranici a Náchod se stal na nìjakou dobu
velkým repatriaèním støediskem, které zajiovalo jejich
dalí cestu. Byla vybudována støediska hromadného stravování ve zdejích prùmyslových závodech a øada oetøoven. V irokém okolí se organizovaly sbírky oacení, penìz, potravin a lékù. Jen v kvìtnu a èervnu 1945 prolo
mìstem pøiblinì 70 000 repatriantù.
U Bartoòovy pøádelny na Starém Mìstì odboèuje
z Praské ulice Jugoslávská a irokým obloukem pokraèuje a k mostu vedoucímu na Drtinovo námìstí. Název
dostala v prvních pováleèných letech, kdy v továrnì pracovali mladí jugoslávtí uèni. Ubytováni byli tenkrát na
Plhovì v narychlo zøízeném internátu a svým zpùsobem
ivota se odliovali od místní mládee. V archivu po nich
zùstalo nìkolik èísel èasopisu, který si za pobytu v Náchodì
vydávali. Ulice Slezská, Kladská a Polská byly pojednány ji døíve v 6. èásti seriálu.
Mgr. Lydia Batecká

Pohled stejným smìrem dnes
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Informace o zøízení
centrálního registraèního místa
Mìstský úøad, Obecní ivnostenský úøad
v Náchodì tímto informuje podnikatele
i osoby, které teprve hodlají do podnikání vstoupit, o tom, e v souladu s usnesením vlády Èeské republiky è. 1006 ze
dne 20. øíjna 2004 je zdejí ivnostenský úøad zapojen do projektu Zjednoduení administrativních postupù pøi zahájení a v prùbìhu podnikání (ZAP). V rámci
realizace 1. etapy projektu ZAP byla vytvoøena celorepubliková sí Centrálních
registraèních míst jako základních míst
pro registraci fyzických a právnických
osob, podnikajících v reimu ivnostenského zákona.
V souèasné dobì, v rámci 1. etapy projektu ZAP, nabízí Mìstský úøad, Obecní ivnostenský úøad v Náchodì tyto
sluby:
1) formuláøe, které se pøedávají dalím orgánùm státní správy pøi registraci
podnikatelské èinnosti, a to:
Pro Finanèní úøad
 pøihláka k registraci pro fyzické
osoby
 pøihláka k registraci pro právnické
osoby

Pro Okresní správu sociálního zabezpeèení:
 oznámení o zahájení (opìtovném zahájení) samostatné výdìleèné èinnosti
nebo spolupráce pøi výkonu samostatné výdìleèné èinnosti
 pøihláka do rejstøíku organizací  zúètovatelù pojistného dávek nemocenského pojitìní
 pøihláka do rejstøíku malých organizací
 odhláka z rejstøíku malých organizací
2) jednoduché poradenství, jak tyto formuláøe vyplnit:
V 1. etapì projektu ZAP slouí ivnostenský úøad pouze jako poradenské centrum, podnikatel (ohlaovatel) plní registraèní povinnost u dalích orgánù státní
správy sám. Ve 2. etapì projektu (zhruba od poloviny roku 2006) se pøedpokládá, e vekeré registraèní kroky se uskuteèní pøímo na ivnostenském úøadu vyplnìním pøedepsaného formuláøe a podnikateli tak odpadne povinnost navtìvovat dalí úøady a instituce.
Ing. Martin Imlauf,
vedoucí Obecního ivnostenského
úøadu v Náchodì

Náchodský pedagog roku 2005
Mìsto Náchod ji tradiènì oceòuje
v závìru kolního roku nìkolik pedagogù za jejich práci udìlením titulu Náchodský pedagog roku 2005. Cílem akce,
která se letos uskuteènila ve ètvrtek
16. èervna v obøadní síni nové radnice,
je snaha pøipomenout veøejnosti záslunou práci pracovníkù ve kolství.
Na úvod tohoto slavnostního setkání
vem pøítomným uèitelùm a zástupcùm
mìsta zazpíval a zahrál kolektiv dìtí
z mateøské koly v Komenského ulici.
Návrhy na ocenìní jednoho a dvou
pedagogù pøedloili øeditelé úplných Z,
tøi mení Z navrhly po dohodì spoleènì
jednoho pedagoga. Návrh na ocenìní zástupce pedagogù z mateøských kol pøedkládá Odbor kolství, kultury a sportu MìÚ
Náchod. Zároveò je udìleno Ocenìní za
práci s dìtmi.
Mìsto Náchod udìluje titul Náchodský
pedagog roku 2005:
Mgr. Helenì Procházkové, zástupkyni
øeditele a uèitelce Z TGM, Náchod
Mgr. Radce Lokvencové, uèitelce Z TGM,
Náchod
Mgr. Bìle Hlaváèkové, uèitelce Z, Náchod, Komenského

Mgr. Dagmar Hemelíkové, uèitelce Z,
Náchod, Komenského
Mgr. Evì Kejzlarové, uèitelce Z NáchodPlhov
Mgr. Jaroslavì Kapustové, uèitelce Z,
Náchod, 1. Máje
Lence Paleèkové, uèitelce Mateøské koly, Náchod, Komenského

Program
prevence
kriminality ve
mìstì Náchodì
pro rok 2006
Mìsto Náchod a pracovní skupina pro
prevenci kriminality vyhlaují termín podání ádostí o finanèní pøíspìvek (dotaci)
na projekty v oblasti prevence kriminality
a sociálnì patologických jevù.
Dotace jsou urèeny na financování projektù obèanských sdruení, státních i nestátních organizací, kol a kolských zaøízení, církví a dalích právních subjektù,
které se v Náchodì vìnují prevenci sociálnì patologických jevù.
Vyplnìné formuláøe ádosti pøedkládejte koordinátorovi prevence na místní úrovni paní Olze Landové na MìÚ v Náchodì
prostøednictvím podatelny. Termín podání
ádosti je do 15. 9. 2005.
Formuláø ádosti vèetnì zásad o poskytování dotací obdríte u koordinátora prevence kriminality nebo na internetových
stránkách mìsta Náchoda
 www.mestonachod.cz.
Blií informace mùete získat na tel.
è. 491 405 430.
Janì Valtarové, uèitelce ZU J. Falty,
Náchod, Komenského
Mgr. Dagmar vorcové, øeditelce Z,
Náchod, Drtinovo nám.
Ocenìní za práci s dìtmi:
Ing. Miloi Jirmanovi, dlouholetému vedoucímu Loutkové scény Dìtem pro radost.
Více informací o jednotlivých ocenìných najdete na www.mestonachod.cz
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Náchodská prima sezóna
U osm let existuje v Náchodì zajímavý kulturní fenomén,
nemající v podstatì konkurenci. Mám na mysli týdenní festival,
nesoucí název NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA. Pøedpokládám,
e jste ho u také zaregistrovali, ale co o nìm doopravdy víte,
milí Náchoïáci? Ponechám-li stranou historii jeho vzniku, která
byla u mnohokrát zmiòována a je spojena se jmény spisovatele Josefa kvoreckého a dr. Jaroslava Suchého, má tento festival vskutku co nabídnout a to nejen úèinkujícím  støedokolákùm, zajímajícím se tvùrèím zpùsobem o divadlo, poezii, prózu,
fotografii, malbu, èi hudbu. Urèen je toti také vem Náchodským, pyným na své mìsto a majícím
v sobì alespoò trochu patriotismu.
Tyto øádky píi, protoe mám zvlátní pocit, jakoby festival zatím nepronikl
a k vám. A kdy u, tak spíe ruí, ne
baví. Víc ne mìsíc si kladu otázku,
v èem to asi je, e pøes tu vechnu energii mládí, nakumulovanou v prvním kvìtnovém týdnu do náchodských ulic, pøes
velkou snahu organizátorù o bohatost
programu, festival stále jetì nepøijali
domácí.(?) Proè mnoho kulturnì zaloených obèanù zaregistruje NPS a v poslední veèer, kdy velký sál Mìstského
divadla ovládne profesionální jazz? To
znamená jistotu hudební kvality, která
sice potìí, ale v podstatì u nepøekvapí, co není ani úmyslem. Jde toti jen
o závìreèné defilé. Jene pøed tím jsou
tu jetì ètyøi dny, kdy se prezentují mnohdy velmi talentovaní
mladí lidé a o to jakoby ani nebyl zájem. Studenti ale tímto
dokazují, e pro nì není zábavou jen televize, poèítaèe nebo
laciné poflakování. Mají co øíci, vìnují se ve volném èase
 nìkdy více, jindy ménì zdatnì  múzám, co znaèí jistý stupeò kulturnosti. Nìkteøí jedou do Náchoda pøes celou republiku, aby se porovnali s vrstevníky a také pøedstavili hostitelskému publiku , které ale povìtinou chybí. Letos to asi bohuel
vyhrály televizní pøenosy z hokejového mistrovství svìta, pøed
divadelními performancemi a studentskými koncerty. Faktem
je, e valná èást divadel se letos odbývala pøevánì v dopoledních
èasech, co pro lid zamìstnaný mùe být velkou pøekákou.
Jene pak tu byly dalí kulturní lahùdky, jako výstava výtvar-

'

ných prací, fotografií, filmový klub se svìtoznámými snímky,
které u v kinì nezhlédnete, ètyøi multiánrové koncerty na
sále restaurace Vatikán. Lhala bych, kdybych tvrdila, e zrovna tyto hudební akce byly Náchodskými ignorovány. Nìkteøí si
pøece jen za mladou nekomerèní hudbou rùzných stylù cestu
nali. No a ti, kteøí zùstali doma, pak byli obèas v noci buzeni
vracejícími se skupinkami studentù a nemaje správné festivalové ladìní, zalarmovali gardu policistù, aby bylo mládí koneènì
umlèeno a uspáno. Inu, voliè má právo se vyspat a to, e ke
vem festivalùm takové ruchy prostì patøí, u ho nezajímá
Zeptejte se v sousedním Hronovì, Mecce ochotnického divadla, kterak jejich
mìsteèko oije, bìhem festivalu Jiráskùv Hronov. Kterak tam restaurace
a hospùdky témìø nespí, kterak se koncerty dohrávají, dokud je pro koho muzicírovat. Inu v Hronovì u si za tìch
75 let asi zvykli. Ráda bych také reagovala na slova prezidenta festivalu Miloslava Èermáka, která vyslovil pro minulé èíslo Náchodského zpravodaje, e
ho, cituji:  velmi potìil zájem veøejnosti o jazzové koncerty  byl obrovský!  To vskutku byl, ale hlavnì díky
samotným úèastníkùm festivalu, kterých
se v týdnu od 1. do 7. kvìtna v Náchodì
pohybuje na ètyøi sta. Kdyby ale pan
prezident navtívil vechny koncerty,
zjistil by, e se divácká èást témìø nemìnila a e vyjma folkové èásti, kterou zahajoval Jiøí Dìdeèek
bylo publikum pøevánì festivalové, nikoliv domácí!
Na závìr bych vzpomnìla písòový verík napsaný Vratislavem Blakem pro scénáø filmu Starci na chmelu:  Nemáme
rádi mládí, kdy dovádí a øádí, ale máme rádi mládí, kdy elán
neztrácí  A já dodávám, e mládí, má-li elán  øádí. Prosím
proto, zkuste alespoò na chvíli vstoupit do prostorù Beránku,
Mìstské knihovny, kina Vesmír èi muzea bìhem Prima sezóny. Sami uvidíte, e nejde jen o neorganizované øádìní, a e
nebudete zklamáni. Festival prostì není jen o závìreèném jazzovém koncertu hvìzd èi ohòostroji. Je o mládí a hlavnì je
PRO VÁS!!!
Lucie Peterková, brebofka@centrum.cz
Foto Petr ulc

Úspìchy výtvarsného oboru ZU J. Falty v Náchodì
Ve kolním roce 20042005 se áci
výtvarného oboru úèastnili mnoha výtvarných soutìí a pøehlídek. A nutno podotknout, obstáli se ctí a získali celou øadu
ocenìní.
Mezinárodní výtvarná soutì Lidice
2005  medaile V. Mrovìc a devìt ocenìných ákù (úèast 52 zemí svìta), Mezinárodní výtvarná soutì Cena Itálie
 ocenìna J. tantejská (úèast 420 kol
z celé republiky), Mezinárodní výtvarná
soutì Malujeme po síti  ocenìno devìt ákù (selo se 3000 prací).
Stìejní soutìí letoního roku byla
celostátní soutì výtvarných oborù ZU.
Krajského kola této soutìe se úèastnilo
18 kol a 41 vyuèujících, kteøí pøedvedli

celé kolekce prací. Náchodská ZU získala 43 ocenìných prací. Z toho do ústøedního kola, s právem vystavovat ve ternberku na Moravì, postoupilo 27 prací.
S velkým ohlasem se setkala kolekce
s názvem Magická Afrika, uèitelek
J. Matouové a L. Effenberkové. Podìkování patøí i ostatním vyuèujícím J. Roubíèkovi a A. Schejbalové. Dobrou vizitkou
koly je i poèet ákù, kteøí v letoním roce
uspìli u pøijímacích zkouek na støední
a vysoké koly umìleckého zamìøení. Celkem to bylo 10 ákù.
Blahopøejeme a dìkujeme vem za reprezentaci koly a mìsta Náchoda.
(Mat)
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Primátor úspìný v Èeských Budìjovicích
Náchodský pivovar získal v èervnu dvì
nová ocenìní. Obì obdrel na 9. roèníku
degustaèní soutìe Pivo Èeské republiky 2005, kterou poøádalo Výstavitì Èeské Budìjovice, a. s.,
v rámci Slavností piva ve svém areálu ve dnech 10.11. 6.
2005. Do soutìe bylo v devíti kategoriích pøihláeno celkem
179 vzorkù piva od 41 pivovarù (z toho dva slovenské) a Primátor získal 2. místo s pivem Diamant v kategorii piv se sníeným obsahem cukru a 3. místo v kategorii piv nealkoholických.
Vlastní soutìní degustace, které provádìli anonymnì sládci
a dalí kvalifikovaní odborníci z pivovarù celé Èeské republiky,
jsou poètem pøihláených druhù piv nejvýznamnìjí akcí svého
druhu v republice.

Znaèka PRIMÁTOR si svoji pièkovou kvalitu udruje dlouhodobì. Od ledna 1993, kdy je pivovar akciovou spoleèností
100% vlastnìnou mìstem Náchod, získal na nejrùznìjích domácích a zahranièních prestiních veletrzích a soutìích celkovì 71 medailí èi ocenìní, z toho 18 zahranièních a PRIMÁTOR® tak patøí k nejlépe hodnoceným znaèkám piv v Èeské
republice.
Nejúspìnìji si vedou 16% Exkluziv a tmavý leák se shodným ziskem 14 úspìchù, tìsnì následovány svìtlým leákem,
který obdrel 13 ocenìní. V poslední dobì si vedou dobøe právì
ji zmiòované Nealkoholické pivo (celkovì ji získalo 7 ocenìní) a pivo Diamant (10 ocenìní).
Foto ing. Vlastislav Balcar, Digital Photoagency©
(FM)

Návtìvníci na akci Den s Primátorem

Vyhláení vítìze akce Pochod 10 hospod Náchodskem

Kluci to vyhráli srdcem 
øekl po vyhraném zápase trenér Jaroslav Panenka. Ti správní
kluci jsou toti èlenové oddílu straích ákù fotbalového klubu
FK Náchod-Detné a v sobotu 18. èervna 2005 se utkali s fotbalovými vrstevníky z SK Hradec Králové. A to silné, sebevìdomé drustvo porazili 1 : 0! Tímto posledním rozhodujícím utkáním si zajistili postup do ákovské ligy a dokázali, e v Náchodì
se hraje dobrý fotbal, který má i dobré generaèní zázemí.
Nìkteøí kluci radostí i breèeli, pøipomnìl sobotní fotbalovou slávu trenér. Byl to hezký a bojovný zápas, kluci ho zvládli
nejen fyzicky, ale také psychicky  nebylo jednoduché postavit
se zdatnému soupeøi s vìdomím, e jde v tomhle utkání o postup do vyí ligy nejen pro vlastní manaft, ale e se vítìzstvím posouvají výe i vechny kategorie ákù.
Motivací byla i velká úèast publika, kde fandili také rodièové,
jejich podíl na sportovních výkonech a podpora ètrnáctiletých
a patnáctiletých ratolestí jsou dùleité. A tøeba k dobrému výkonu motivoval také slib poslankynì Zdeòky Horníkové, jinak
èestné prezidentky FK Náchod-Detné a sponzorky ákovského drustva, e mladé fotbalisty za dobrý výkon odmìní prima
veèeøí!
Náchodtí áci vyhráli, paní poslankynì slib splnila a pøidala
jetì nìco navíc  z Nadaèního fondu Zdeòky Horníkové dostalo drustvo starích ákù poukázku na 25 tisíc korun, kterou
od paní poslankynì v nedìli 19. èervna pøed slavnostní veèeøí
v hotelu Bonato pøevzal trenér oddílu. Ten se svìøil, e za tento finanèní dar budou nakoupeny nové míèe!
Úspìchy mladých fotbalistù náleitì ocenil také Pavel Nývlt,
prezident klubu, který podìkoval trenérovi, mladým hráèùm
a jejich rodièùm a naèrtl i cíle, které zlepí podmínky náchodské kopané. Na høiti v Náchodì-Bìlovsi budou dobudovány tri-

buny, bìhem tøí let se poèítá s rozíøením høitì tak, aby splòovalo parametry druhé fotbalové ligy a v Náchodì se mohla hrát
celostátní liga. Pro mladé hráèe jistì dobrá perspektiva, která
je doufejme udrí pøi náchodském fotbale i v dalích letech.
Ti Hradeèáci si mysleli, e to mají doma! .Jo a ti jejich
mladí áci se nám pøed zápasem poklebovali, do jakého zapadákova to pøijeli hrát! Teda, kdy jsem vidìl hradeckou
sestavu, znám je, vím, e ti kluci jsou dobrý, to mi nebylo
nejlíp, nechal se slyet kapitán Vaek Výborný. Ale kdy dal
Petr Schwarz gól, tak to bylo nìco! pøizvukuje Láïa Kudláèek Nehledanì vyjadøovali radost, byli spokojení i s dobrou
veèeøí, urèitì nepøeslechli trenéra, kdy jim oznamoval, e po
prázdninách se opìt zaène tvrdì trénovat
A tak jim podìkujme za dobrou reprezentaci Náchoda, pøejme jim i sobì, aby jim ten sportovní elán zùstal a díky zdravému sportování se jim daøilo plnit i své ivotní i sportovní cíle.
foto: Zdenìk Majer
Vìra Vlèková
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EKOutek

Pøichází léto a s ním,
nejrùznìjí hmyz, který nám dokáe pobyt
venku nìkdy velmi znepøíjemnit. Málokdo si uvìdomí, e bez existence nejrùznìjích predátorù hmyzu
 pomocníkù z øad ivoèichù by ná pobyt venku nebyl témìø moný. A nejsou
to jen ptáci. Existuje skupina savcù, kteøí létají, a umí to i po tmì! ijí neobyèejným zpùsobem ivota a svým kadodenním pouíváním schopností, které se podobají naím radarùm, jsou jako piloti
letadel. Na naem území se jich vyskytuje 24 druhù, z nich 13 je u nás zvlátì
chránìných. Tito savci, doívající se i více
jak 20 let, jsou skupinou s velmi specifickým zpùsobem ivota a k jejich studiu
jsou èasto potøeba zvlátní pomùcky a zpùsoby pozorování (ultrazvukové detektory, sítì, zimní kontroly podzemních prostorù apod.). U tuíte, o koho se jedná?
Ano, o netopýry!
S problematikou ochrany netopýrù se
setkává mnoho lidí, kteøí si èasto s danou
situací nedokáí poradit a nevìdí, na koho
se obrátit.
Co bychom o tìchto savcích s noèní
aktivitou mìli ve zkratce vìdìt? Na jaøe
se samice netopýrù shromádí do tzv.
mateøských (letních) kolonií, kde porodí
vìtinou jedno mládì a to odchovají, mláïata pak létají v jejich blízkosti a získají
tak znalosti o tradièních úkrytech. Samci
v této dobì obvykle obývají jiné úkryty
(jednotlivì nebo ve skupinkách). Koncem
léta a na podzim se obì pohlaví setkávají
v rùzných pøechodných úkrytech, kde
dochází k páøení. Vlivem neaktivnosti
spermií po celou zimu dochází k vlastnímu
oplození a na jaøe. Zimní období pøeèkávají netopýøi v zimním spánku, po jeho
skonèení se na jaøe znovu objevují
v rùzných typech pøechodných úkrytù.
Jeliko jsou lidské stavby èasto podobných vlastností jako jejich pùvodní úkryty (stromové dutiny, skalní tìrbiny a jeskynì), tak celá øada druhù sídlí právì
v budovách (pùdy kostelù, zámkù, stodol,
v úzkých tìrbinách pod støení krytinou,
za døevìným obloením chat, chalup, ve
kvírách kolem oken, pod podlahami, dokonce i ve vìtracích achtách nebo v rùzných tìrbinách panelových domù na sídlitích). A proè zrovna panelové domy na
sídlitích? Uvádí se, e jim svým charakterem pøipomínají skály s èasto navíc vytápìnými tìrbinami (teplem unikajícím
z bytù), které netopýrùm poskytují vhodný úkryt. Kolem lamp poulièního osvìtlení pak nalézají hojnost potravy.
(pokraèování v pøítím èísle)
Zdroj: Metodická pøíruèka pro praktickou ochranu netopýrù, AOPK ÈR



Cyklobusy 2005

Informace z veøejné linkové autobusové dopravy
Cykloturistika je fenoménem, který
v posledních letech doznává v oblasti Orlických hor a jejich irokém podhùøí nebývalého rozmachu.
Veøejná linková autobusová doprava musela velmi rychle reagovat na poadavek
pøepravy cestujících s jízdními koly do
turisticky atraktivních míst v regionu.
Po loòských zkuenostech pøipravila akciová spoleènost ORLOBUS Nové Mìsto
nad Metují trasy cyklobusù v roce 2005
spolu s Dobrovolným svazkem obcí Region Orlické hory a partnery DSO Region
Novomìstsko, mìstem Dobruka za finanèní podpory Pivovaru Náchod, Královéhradeckého kraje a dalích mìst a obcí dotèených touto dopravou.
Cykloturistické linky budou v roce 2005
provozovány v období od 12. 6. do 28. 9.
o sobotách, nedìlích, státních svátcích
a v pondìlí 4. èervence.
Autobusy s pøívìsy pro pøepravu jízdních kol budou smìrem na erlich
v Orlických horách (1 025 m.n.m.) vyjídìt opìt v 8.00 hod. a novì ve 12.30 hod.
z náchodského autobusového stanovitì,
odjezdové stání 3.
Spoje budou letos vedeny pøes Dobroov, Nový Hrádek a Olenici v Orlických
horách s pøíjezdem na Masarykovu chatu v 9.40 a 14.00 hod. Zpìt je odjezd stanoven v 10.15 a v 15.00 hod.

Vechny spoje pøepravují cestující i bez
jízdních kol. Jízdné je stanoveno dle bìného tarifu ORLOBUS, a. s. (v relaci Náchod-erlich 46 Kè) a 15 Kè za pøepravu
jízdního kola.
Polsko  Kudowa Zdrój
Ji od 21. 5. 2005 je kadou sobotu
v provozu mezinárodní linka ORLOBUS,
a. s., do Polské republiky v úseku Nové
Mìsto n. Met.NáchodKudowa Zdrój
s odjezdem z aut. st. v Náchodì, odjezdové stání 3 v 8.40 h. a pøíjezdem v 9.00
hod. do polské Kudowy. Zpìt je odjezd
stanoven v 10.40 hod. a pøíjezd do Náchoda v 11.00 hod. Jízdné èiní 14 Kè.
Blií informace na propagaèních letácích v kadém autobusu ORLOBUS, a. s.,
nebo v informaèních kanceláøích tel. 491
474 499, 491 470 331, 491 470 289.
Ing. Martin Prouza, ORLOBUS, a. s.

Podrobnosti o jednotlivých linkách cyklobusù, které provozují dalí spoleènosti
v naem regionu, najdete na webových stránkách mìsta www.mestonachod.cz.

Paragraf 11/55
V prùbìhu dubna a kvìtna probìhla na
Základní kole, Náchod, Komenského 425
soutì Paragraf 11/55 zamìøující se na
prevenci kouøení u dìtí a mladých lidí do
18 let. Tøídních kol se zúèastnili áci
6. a 7. tøíd. Soutìili formou týmové spolupráce ve vìdomostních, komunikaèních

i praktických dovednostech. Na základì
výsledkù bylo vybráno 5 nejlepích, kteøí
reprezentovali kolu v oblastním kole
v Novém Mìstì nad Metují. Nae drustvo se nakonec se vemi nástrahami vypoøádalo nejlépe a zvítìzilo. Vybojovalo
si tak úèast v krajském kole, které se
konalo v Hradci Králové v rámci programu Bambiriády. Mgr. Petra Jireèková
Z, Náchod, Komenského 425
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Krátké ohlédnutí za Mistrovstvím
svìta juniorù v kuelkách v Náchodì
Nejvìtí sportovní událost, která se kdy
uskuteènila na území naeho mìsta, Mistrovství svìta juniorù v kuelkách pro rok
2005 je minulostí. Zimní stadion, který
byl centrem této vrcholné akce po celý
týden, se tìil znaèné pøízni divákù. Kladnì
byl hodnocen pøístup organizátorù, kteøí
na dopolední program umonili vstup zdarma náchodským kolám a postranní tribuna byla kadodennì plnì obsazena.
Po sportovní stránce mistrovství plnì
splnilo oèekávání. Bylo pøekonáno osm
svìtových rekordù, co jsou plné ètyøi pìtiny z evidovaných. Absolutnì nejúspìnìjí výpravou byla reprezentace Srbska
a Èerné Hory se ziskem 11 medailí (5x
zlato, 3x støíbro a 3x bronz), pøed Nìmeckem 5 (2+2+1) a Rumunskem 3 (2
zlaté, 1x bronz). Nae reprezentace zùstala trochu za oèekáváním, kdy získala
ètyøi bronzové medaile a ná hráè Dalibor Matyá vytvoøil nový svìtový rekord
v disciplínì sprint.
Organizace turnaje klapala bezchybnì,
co neopomnìli zdùraznit ve svém závìreèném vystoupení na banketu v hotelu
Beránek ani pøedstavitelé vrcholné organizace FIQ, WNBA a NBC. Velkou spokojenost neskrývali ani vedoucí jednotlivých
delegací, kteøí oznaèili toto mistrovství jak
po organizaèní tak i sportovní stránce jako
dosud nejzdaøilejí.
Na hladkém prùbìhu této vrcholné akce
se dennì podílelo vdy tøicet èlenù místního SKK Primátor Náchod. Mnozí z nich
této akci vìnovali èást své dovolené.
O zdravotní zabezpeèení se starala Oblastní
nemocnice v Náchodì pøítomností vdy
dvou kvalifikovaných zdravotních sester.
Zájem projevil tisk, rozhlas i televize.
Dennì pøináely zprávy Noviny Náchodska Mf Dnes. Hlavní mediální partner
Rádio Metuje vysílalo pravidelné vstupy
v prùbìhu dne s výsledkovým servisem.
Stranou nezùstal ani Èeský rozhlas Hradec Králové s øadou rozhovorù s pøedsedou organizaèního výboru Mgr. Frantikem Majerem. Ten také spolu s Radkou

Malou vystoupil v pøímém pøenosu televize s NOVA v poøadu Snídanì s Novou
v pøedveèer zahájení MSJ. Televize NOVA
také natoèila desetiminutový poøad k této
události. V páteèním hlavním zpravodajství ÈT 1 v poøadu Branky, body, vteøiny jsme mohli vidìt zábìry z tohoto mistrovství.
Pochopitelnì se akce takového významu a rozsahu nemùe obejít bez sponzorù. Z reklamních dùvodù je bohuel nemùeme jmenovat. Pøítomní diváci je ale
znají z panelù umístìných v dìjiti ampionátu. Zástupci tìch hlavních se zúèastnili pøi pøedávání cen a medailí.
Samozøejmì, e tuto akci nemohl SKK
Primátor Náchod zvládnout bez výrazné
pomoci pøedstavitelù naeho mìsta v èele

se starostou ing. Oldøichem Ètvrteèkou.
Vstøícný postoj celého zastupitelstva
i samotné rady výraznì pøispìl ke zdaru
tohoto mistrovství.
Zvlátní podìkování poøadatelù patøí redaktoru Rádia Metuje Petru trupovi,
který profesionálním zpùsobem zvládl
v èetinì a nìmèinì komentátorské povinnosti jako hlasatel na Zimním stadionu i prùbìh závìreèného banketu ve
velkém sále hotelu Beránek.
Dvouletá práce Organizaèního výboru
MSJ pøinesla své plody. Pøipomeòme si
v jakém sloení pracovala: Ing. Oldøich
Ètvrteèka  èestný pøedseda; Mgr. Frantiek Majer  pøedseda; Zdenìk Jaro
a Jana Majerová  místopøedsedové; Hana
Kopecká, Nataa Majerová, Ing. Jaroslava Justová, Pavel Nývlt, Antonín Prouza,
Vladimír Honzù, Jiøí Klapka, Pavel Stránský, Petr rol, PhDr. Jaromír Lika, Jaroslav Dyntera, Dana Adamù  èlenové.
Frantiek Majer st.

Sportovní zaøízení mìsta Náchoda
Krytý plavecký bazén v Náchodì ukonèil sezónu 2004/2005 v nedìli 26. 6.
2005. V pravidelné dvoumìsíèní odstávce se na bazénu mimo bìných oprav
a údrby uskuteèní investièní akce mìsta Náchoda dle schváleného rozpoètu pro
rok 2005. Sezónu 2005/2006 zahájíme
tradiènì 1. 9. 2005 ranním plaváním od
5.30 hodin.
Na zimním stadionu v Náchodì byla
zahájena po ukonèení Mistrovství svìta
juniorù 2005 v kuelkách rozsáhlá rekonstrukce. Ve stavební èásti dojde
k oplátìní celého stadionu, rekonstrukci aten pod jiní tribunou, výstavbì nových aten a dalího zázemí nad hotelovou èástí. V technologické èásti dojde
k rekonstrukci kondenzaèní strany chlazení. Z tohoto dùvodu v letoním roce nebude provoz zimního stadionu zahájen
v letních mìsících. Dle uzavøených smluv

s dodavateli by mìl být provoz zimního
stadionu zahájen 15. 9. 2005.
II. roèník Náchodské sportovní nedìle
Obèanské sdruení Náchodský sport
pro vechny poøádá dne 25. 9. 2005 od
14.00 hodin na stadionu Hamra II. roèník Náchodské sportovní nedìle. Letos
nám snad poèasí bude pøát, a tak uvidíme mimo exhibièních vystoupení náchodských kol, sportovních klubù a oddílù
i seskok parautistù. Tradiènì v programu vystoupí automobiloví veteráni, modeláøi, náchodské maoretky a roztleskávaèky, kapela Splav. Pro úèastníky je pøipraveno bohaté obèerstvení. Akci finanènì
podpoøila Kulturní a sportovní nadace
mìsta Náchoda, Nadaèní fond Zdeòky
Horníkové a Královéhradecký kraj. Vstup
na akci je zdarma.
Srdeènì Vás zvou poøadatelky Hana Kopecká a ing. Jaroslava Justová.
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Centrum
vzdìlávání

Královéhradeckého kraje
srpenzáøí 2005
PRO VEØEJNOST
M Vizáistika I.  Barevná typologie
a líèení; Mgr. V. Drtinová; 13. 9. 14.30
19.30 hod.; CV Náchod
M Mandala I.  úvod; Mgr. D. Nývltová;
17. 9. 914 hod.; CV Náchod
M Zásady první pomoci; Bc. I. Svozilová;
19. 9. 1417 hod. Z NáchodPlhov
M Kurz síování pro zaèáteèníky
Mgr. V. Drtinová ; 20. 9. 14.3017.00
hod.; CV Náchod
M Výtvarné a floristické dílny I.  Objektová tvorba; Mgr. J. Matouová, mistr
florista; 21. 9. 812 hod.  1. skupina
1317 hod.  2. skupina CV Náchod
Kurzy anglického jazyka v Krkonoích:
MIntenzivní kurz anglického jazyka pro
dospìlé v Krkonoích  15.21. 8. 2005
(pondìlínedìle); Krkonoe  chata Mír
a Cihláøská bouda, cena: 4 900 Kè/kurz
+ plná penze
M ANGLICKÉ PRÁZDNINY pro mláde
od 12 do 16 let v Krkonoích  15.21. 8.
2005 (pondìlínedìle); Krkonoe  chata Mír a Cihláøská bouda, cena: 4 900
Kè/kurz + plná penze
MMETODICKO - KONVERZAÈNÍ KURZ
ANGLICKÉHO JAZYKA v Krkonoích
 21.24. 8. 2005 (nedìlestøeda) Krkonoe  chata Mír a Cihláøská bouda, cena:
1 900 Kè/kurz + plná penze (grant)
MVÝTVARNÉ ÈINNOSTI v Krkonoích
 15.21. 8. 2005 (pondìlínedìle)
Krkonoe  chata Mír a Cihláøská bouda,
cena: 3 690 Kè/kurz + plná penze

Bìh

HronovNáchod
Okresní svaz rekreaèních sportù
a KVT v Náchodì pod zátitou Mìstských úøadù v Náchodì a Hronovì
a obecního úøadu ve Velkém Poøíèí poøádá

48. roèník silnièního bìhu

HRONOVNÁCHOD
SOBOTA 22. øíjna 2005,
START v 10.30 hodin
na námìstí v Hronovì

Prezentace probìhne v sobotu
22. øíjna 2005 od 7.00 do 9.30 hodin
v závodní kanceláøi na MìÚ v Náchodì  nová radnice na Masarykovì námìstí.

CELOROÈNÍ KURZY PRO VEØEJNOST
A PEDAGOGY OD ZÁØÍ
Kurzy cizích jazykù
M AJ pro úplné zaèáteèníky  zaèínáme
14. 9., vdy ve støedu 17.3019 hodin
M AJ pro zaèáteèníky  zaèínáme 14. 9.,
vdy ve støedu 14.3016 hodin
M AJ pro mírnì pokroèilé MP1  zaèínáme 12. 9., vdy v pondìlí 17.3019 hod.
M AJ pro mírnì pokroèilé MP2  zaèínáme 13. 9., vdy v úterý 17.3019 hodin
M AJ pro støednì pokroèilé SP1  zaèínáme 12. 9., vdy v pondìlí 14.3016 hod.
M AJ pro støednì pokroèilé SP2  zaèínáme 14. 9., vdy ve støedu 1617.30 hod.
M AJ pro støednì pokroèilé SP3  zaèínáme 12. 9., vdy v pondìlí 1617.30 hod.
MAJ pro pokroèilé  zaèínáme 13. 9., vdy
v úterý 14.3016.00 hodin
M AJ pro super pokroèilé  zaèínáme
13. 9., vdy v úterý 16.0017.30 hodin
M AJ pro øídicí pracovníky  Nové Mìsto
nad Metují  zaèínáme 12. 9., vdy
v pondìlí 13.0014.30 hodin
M AJ pro mírnì pokroèilé  Nové Mìsto
nad Metují zaèínáme 14. 9. vdy ve støedu
14.3017.00 hodin
M FJ pro úplné zaèáteèníky  zaèínáme
5. 9., vdy v pondìlí 17.3019.00 hodin
M FJ pro mírnì pokroèilé  zaèínáme
5. 9., vdy v pondìlí 14.3016.00 hodin
M FJ pro støednì pokroèilé  zaèínáme
5. 9., vdy v pondìlí 16.0017.30 hodin
M NJ pro úplné zaèáteèníky  zaèínáme
15. 9., vdy ve ètvrtek 16.0017.30 hod.
M NJ pro mírnì pokroèilé  zaèínáme
15. 9., vdy ètvrtek 14.3016.00 hodin
M NJ pro støednì pokroèilé  zaèínáme
13. 9., vdy v úterý 16.0017.30 hodin
MNJ pro pokroèilé  zaèínáme 13. 9., vdy
v úterý 14.3016.00 hodin
M RJ pro zaèáteèníky  zaèínáme 12. 9.,
vdy v pondìlí 15.0016.30 hodin

!
M RJ pro mírnì pokroèilé  zaèínáme
12. 9., vdy v pondìlí 16.3018.00 hod.
MRJ pro pokroèilé  zaèínáme 13. 9., vdy
v úterý 16.3018.00 hodin
M Celoroèní kurz RJ  pøíprava na pøijímací zkouky a k maturitì  zaèínáme
13. 9., vdy v úterý 15.0016.30 hodin
Pøípravné kurzy pro áky,
studenty a dospìlé
M Pøíprava ákù na pøijímací zkouky
z èeského jazyka na støední koly a na
gymnázia  vdy ètvrtek, 16.0017.30
hodin  zaèínáme 8. 9.
M Pøíprava ákù na pøijímací zkouky
z matematiky na støední koly a na gymnázia  vdy ètvrtek, 17.3019.00 hodin  zaèínáme 8. 9.
M Pøíprava na talentové zkouky z výtvarné výchovy na støední koly + zaèínáme malovat, kreslit a výtvarnì tvoøit
 vdy pátek, 15.0016.30 hodin, zaèínáme 16. 9.
Kurzy výpoèetní techniky
M Základy obsluhy poèítaèe  12. 9.,
16. 9., 15.0018.45 hodin
M MS-Word pro zaèáteèníky  19. 9.,
23. 9., 15.0018.45 hodin
M MS-Word pro pokroèilé  3. 10.,
7. 10., 15.0018.45 hodin
M MS-Excel  10. 10., 14. 10.,
15.0018.45 hodin
M Základy obsluhy internetu  17. 10.,
21. 10. 2005, 15.0018.45 hodin
M Elektronická pota  31. 10., 3. 11.
2005, 15.0018.45 hodin
Pøihlásit se mùete tìmito zpùsoby:
písemnì: Centrum vzdìlávání Královéhradeckého kraje, Smiøických 1237, 547
01 Náchod  elektronickou potou: nachod@cvkhk.cz  prostøednictvím webových stránek: www.cvkhk.cz Více informací na tel. 491 422 437, 491 422 416.

Pøehled kulturních akcí
poøádaných v èervenci a srpnu 2005 Regionálním muzeem v Náchodì
Obrazy a kresby Kazimíra Krmáka
Od 11. do 30. 7. 2005 mohou návtìvníci ve výstavní síni muzea zhlédnout
výstavu prací náchodského výtvarníka
Kazimíra Krmáka. Otevøeno je dennì
mimo nedìle a pondìlí 912; 1317
hod., v sobotu 812 hod.
Na srpen se pøipravuje do výstavní sínì
výstava dìl sochaøe M. Moravce.
Usmívání Pavla Matuky
Do 10. 7. 2005 potrvá v pøednákovém
salonku a chodbì stálé expozice Regionálního muzea v Náchodì výstava obrazù, kreseb, grafiky a øezeb Pavla Matuky. Otevøeno je dennì mimo pondì-

lí 912; 1317 hod. Výstavu si mùete
prohlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì.
Brouci a pavouci
Ve dnech 14. 7. a 28. 8. 2005 mùete v pøednákovém salonku a chodbì
stálé expozice RMN na Masarykovì námìstí, èp. 18 navtívit výstavu makrofotografií Rudolfa Macka, tentokrát
s tématikou ze ivota broukù a pavoukù. Otevøeno je dennì mimo pondìlí
912; 1317 hod. Výstavu si mùete
prohlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì.

èervenec-s rpen 2005
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Zubní pohotovost v èervenci a srpnu 2005
2. a 3. 7.
5. a 6. 7.
9. a 10. 7.
16. a 17. 7.
23. a 24. 7.
30. a 31. 7.
6. a 7. 8.
13. a 14. 8.
20. a 21. 8.
27. a 28. 8.

MUDr. Alena Zdrailová
tel.: 491 421 548
MUDr. Jarmila Vokùrková
tel.: 491 462 331
MUDr. Helena Ansorgová
tel.: 491 482 911
MUDr. Frantiek Balský
tel.: 491 424 326
MUDr. Juraj Beseda
tel.: 491 472 924
MUDr. Hana Jelenová
tel.: 491 431 104
MUDr. Renata Èábelková
tel.: 491 482 911
MUDr. Jiøí Domáò
tel.: 491 469 270
MUDr. Blanka Grummichová
tel.: 491 422 104
MUDr. Blanka Hulánová
tel.: 491 476 176

Denisovo nábøeí 665
Náchod
Vìtrník 720
Èervený Kostelec
Sokolská 317
Èervený Kostelec
Komenského 319
Náchod
Komenského 48
Nové Mìsto nad Metují
Denisovo nábøeí 665
Náchod
ul. J. z Podìbrad 937
Hronov
Generála Kratochvíla 1014
Èervený Kostelec (Elitex)
Raisova 677
Náchod
Náchodská (Stavostroj)
Nové Mìsto nad Metují

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.
OPRAVA
V minulém èísle Náchodského zpravodaje bylo na stranì 5 v èlánku Zasaï si
svùj strom chybnì uvedeno oslovení
ing. J. Rudolfovi. Správnì mìlo být jméno uvedeno bez titulu  J. Rudolf  za
co se omlouváme.
redakce

Národní památkový ústav Státní zámek Náchod Nkp
Pøehled kulturních akcí èervenecsrpen 2005

2.6. 7.

Skupina historického ermu Buhurt,
Køenovice u Slavkova
917 hod. (ermíøské scénky v gotickém sklepì v rámci
jednotlivých prohlídek zámku)  2.,3.,5.,6. 7.
21 hod.
(samostatné veèerní divadelnì ermíøské
pøedstavení  III. nádvoøí)  2.5. 7.
5.6. 7.
Svátek Cyrila a Metodìje
917 hod. Renesanèní a barokní hudba
pøi prohlídkách zámeckých expozic
(ZU Police nad Metují
 dechový soubor Brass Band)
17. 7.
Duo lesních rohù
917 hod. pod vedením Ondøeje Kubeèka
(renesanèní a barokní hudba
pøi prohlídkách zámeckých expozic)
19.23. 7. Veèerní prohlídky
2123 hod. zámeckých expozic s èernou paní
(nutno pøedem objednat na tel. 491 426 201)
19.23. 7. Renesanèní a barokní hudba pøi denních
917 hod. i veèerních prohlídkách zámeckých expozic
2123 hod. (ZU Police nad Metují
 dechový soubor Brass Band)
30. 7.
Skupina historického ermu
21 hod.
Manové Pøemysla Otakara Èervený rytíø
 samostatné veèerní divadelnì ermíøské
vystoupení z období raného
støedovìku  III. nádvoøí
(vstupné  dospìlí 50 Kè/dìti 25 Kè)
31. 7.
Duo lesních rohù
917 hod. pod vedením Ondøeje Kubeèka
(renesanèní a barokní hudba pøi prohlídkách
zámeckých expozic)
5. 8.
Kladivo na èarodìjnice
20 hod.
 Malleas Maleficarum
(milostné naturální psychodrama z období
èarodìjnických procesù  z Francie 17. stol.;

pozn.: vzhledem k sugestivním naturalistickým
scénám není toto pøedstavení vhodné
pro diváky mladí 16 let)  divadelní skandální
hit sezóny 2005 se sugestivní hudbou
v hlavních rolích úèinkují: Marek Dobrodinský
a Veronika Voralová
poøadatel: Umìlecká agentura Veronika
Vstupné: 100 Kè
(pozn.: v pøípadì nepøíznivého poèasí se akce
uskuteèní ve Velkém sále na I. nádvoøí SZ)
21.45 
Mimoøádná nabídka po skonèení akce:
22.30 hod. Veèerní pohled ze zámecké terasy
a vyhlídkové vìe na Náchod a okolí
 za samostatné jednotné vstupné 10 Kè/os.
19. 8.
Koncert Miroslava Voboøila
20 hod.
na II. nádvoøí náchodského zámku
(mystická a romantická hudba doplnìná
latinskými citáty s èeským nebo anglickým
pøekladem, veri R. Thákura a prùvodním
slovem MUDr. Frantika Jansy; ve umocnìno
velmi pùsobivou atmosférou veèerního
nasvícení) skladby: Orel èasu I a II, skladby
z autorského CD Doteky, porkova hrobka,
Milénium I. a II. (pozn.: v pøípadì nepøíznivého poèasí se tato akce uskuteèní ve Velkém
sále na I. nádvoøí SZ). Vstupné: 80 Kè
21.45
Mimoøádná nabídka po skonèení akce:
22.30 hod. Veèerní pohled ze zámecké terasy
a vyhlídkové vìe na Náchod a okolí
 za samostatné jednotné vstupné 10 Kè/os.
28. 8.
Duo lesních rohù
917 hod. pod vedením Ondøeje Kubeèka
(renesanèní a barokní hudba pøi prohlídkách
zámeckých expozic)
Upozornìní: pøípadné zmìny programù budou zveøejnìny
v tisku i na internetových stránkách www.npu.cz

Náchodský zpravodaj

Sdruení zdravotnì postiených
Sdruení zdravotnì postiených Náchod oznamuje, e jsme
pøestìhovali nai kontaktní kanceláø z pùvodní adresy Praská
ul. 1759 (Hamra). Od 1. èervence pùsobíme v objektu bývalého Okresního úøadu v Náchodì  nynìjí Okr. soud, adresa:
Palachova ulice èíslo 1303, Náchod. Bezbariérový pøístup je
z Raisovy ulice (zadní trakt budovy pøes dvùr). Nae kanceláø je
umístìna v suterénu, první dveøe vlevo, bývalý bufet. Také upozoròujeme, e se mìní poradenské dny z úterka na kadou pracovní støedu v mìsíci, souvisí s úøedními dny. Prosíme laskavé
ètenáøe, aby poskytli tuto informaci svým pøátelùm a èlenùm
SZdP Náchod. Výbor pøeje vem spoluobèanùm krásné dovolenkové dny, hezké poèasí, koupání, procházky s houbaøením, zkrátka nádherné dva mìsíce prázdnin. V záøí se tìíme na spoleèné
setkání na výroèní schùzi.

Kurz varhaníkù
a zpìvákù v Náchodì
Od 12. do 20. srpna se v Náchodì uskuteèní  zdá se ji
 tradièní sejití varhaníkù a zpìvákù Církve èeskoslovenské
husitské. Letos je pøihláeno 23 nadených muzikantù z rùzných míst naí vlasti a je potìitelné, e pøi tomto krásném setkání jsou zastoupeny vechny generace. Program bude doslova
nabitý: v sobotu 13. 8. autobusový zájezd za poznáním krás
okolí vèetnì historických varhan, v nedìli obohatí úèastníci kurzu hrou a zpìvem bohoslubu v Husovì sboru v 8.30 hod. a pak
v 18 hod. veèerní mi v dìkanském chrámu sv. Vavøince.
Pod rukama zaèáteèníkù i pokroèilých se rozeznìjí v tìchto
dnech varhany tøí náchodských chrámu  Husova sboru a také
díky laskavé vstøícnosti øímskokatolické farnosti i varhany sv.
Vavøince a sv. Michala. Dalí chvíle vyplní odborné pøednáky,
nácvik zpìvu, diskuze a samozøejmì ranní a veèerní pobonosti v Husovì sboru, kterými poslouí spirituál kurzu Josef pak,
emeritní patriarcha, a pøi nich se vytøídají varhaníci doprovodem písní i vlastním programem. Ve bude opìt smìøovat ke
dni D, tedy k pøípravì veøejného koncertu úèastníkù kurzu
a ten se uskuteèní v náchodském Husovì sboru v pátek 19. 8.
v 19 hod. V programu zazní skladby varhanní i instrumentální,
sólový i sborový zpìv. Vstupné na koncert je dobrovolné, výtìek bude pouit na fond údrby  dostavby varhan Husova
sboru.
A koneènì se varhaníci a zpìváci rozlouèí s Náchodem v Husovì sboru v sobotu 20. 8. v 9.30 hod. songovou bohoslubou.
Srdeènì Vás zveme na vechna setkání, je Vám mohou zpøíjemnit letní èas.
Zdenìk Kovalèík, faráø a vedoucí kurzu

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v èervnu 2005 v pøízemních prostorách zámecké jízdárny výstavu:

Ruské malíøství 19. století

Nová instalace. Výstava ze sbírek èeských galerií.
(do 6. 11. 2005)
na ochozu jízdárny výstavu:

Vladimír Suchánek  Ohlédnutí
Výstava významného èeského grafika
z Nového Mìsta nad Metují. (24. 6.  28. 8.)
Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí,
912 a 1317 hodin.

#

Církve v Náchodì

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. Úøední hodiny
pondìlí a støeda od 912 hod., biblické hodiny se nekonají. Kolumbárium bude otevøeno dennì od 8 do 17 hodin.
UPOZORNÌNÍ
Sbìr atstva a dalích vìcí pro Diakonii Broumov se pøijímá
v pytlích a krabicích pouze v Husovì sboru, a to pondìlí a
sobota od 817 hod., vchod z Raisovy ul. Prosíme  v nedìli
vìci nepøináejte, dìkujeme Vám. Upozoròujeme také obèany,
e støedisko Diakonie Broumov v Náchodì na Hamrech je od
1. èervence zrueno.
Na památku 590. výroèí muèednické smrti M. J. Husa se koná
ekumenická bohosluba v náchodském Husovì sboru v úterý
5. 7. od 18 hod. Kázáním poslouí Daniel Kvasnièka, kazatel
Církve bratrské. Srdeènì zvou náchodské køesanské církve.

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 491 431 325,
737 755 480, internetová stránka: http://www.volny.cz/nfara; bohosluby: 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 v kostele sv. Vavøince.

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 úterý v 17.00 hodin.

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 èerpá studijní volno, 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. V nedìli 24. 7. 2005 v 9.30
a 14.00 se náchodský sbor po deseti letech sluby louèí se
svým správcem Danielem Kvasnièkou. Jeho nástupcem bude
Jiøí Hofman. Telefon a internetová adresa zùstávají stejné.

Národní památkový ústav
Státní zámek v Náchodì  NKP
srdeènì zve milovníky umìní

na výstavu obrazù

Karel afáø  Výlety rodným krajem
od 1. 6. do 30. 9. 2005
ve Velkém sále na I. nádvoøí
v rámci prohlídek zámeckých expozic
(otevøeno dennì kromì pondìlí)
výstava se realizuje s laskavým souhlasem
p. ing. arch. Josefa afáøe, syna malíøe p. Karla afáøe

$
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Mìstská knihovna Náchod
informuje
Pasování ètenáøù

Na mìsíc èerven pøipravila mìstská
knihovna pro dìti z prvních tøíd vech náchodských základních kol slavnostní pasování na ètenáøe. Odehrává se v knihovnì vdy zvlá pro kadou první tøídu. Absolventi prvních tøíd jsou slavnostnì pøijati do øad ètenáøù, pasování
ovem musí provést rytíø. A jak to probíhá? Za zvukù fanfár pøichází rytíø
Hron, doprovází ho vzneená dáma. Nejprve musí dìti pøesvìdèit rytíøe, jak obstály v boji s neposlunými písmenky.
Kadé pøeète kousek textu a dohromady
tak slyíme celou básnièku. Rytíø Hron
konstatuje, e dìti ve zkouce obstály.
Poté paní knihovnice vysloví slavnostní
slib, který zní: Slibuji, e se budu peèlivì a svìdomitì uèit poznávat písmenka,
skládat je v slova, slova ve vìty a vìty
v pøíbìhy. Slibuji, e zachovám vìrnost
knihám a budu je vdy ochraòovat. Slibuji, e se budu stateènì a èestnì jako
rytíø bít za vechno dobré, co je v knihách
napsáno.
Rytíø Hron pøednese pasovací formuli:
Ve jménu pohádek, románù a básní, jménem vech literárních hrdinù a svìtù, za
vechny spisovatele, knihovníky a uèite-

le Vás pasujeme na ÈTENÁØE. Mìjte
v úctì slovo, ochraòujte kníky a stateènì a èestnì se jako rytíøi bijte za vechno
dobré, co je v nich napsáno.
Následuje nejdùleitìjí okamik. Kadé dítì jednotlivì pøedstoupí pøed rytíøe
Hrona, poklekne na levé koleno, levou
ruku poloí na pøipravenou støedovìkou
knihu a øekne: Slibuji. Rytíø s poklepem meèe na rameno vysloví: Pasuji tì
na ètenáøe. Øeditelka knihovny pøedá
pasovací glejt, záloku do knihy a vìtinì dìtí také ètenáøský prùkaz do knihovny (pokud rodièe pøedem vyslovili souhlas
svým podpisem na pøihláku). Noví ètenáøi mohou vyuívat slueb knihovny ve
2. pololetí roku 2005 zdarma. Na závìr
jetì spoleèná známá básnièka Kamarádka kníka a pasování je u konce. Moná
ale právì tady je i zaèátek nìèeho nového. Zaèátek pravidelného ètení, poznání
knihovny, pocit, e do mého svìta patøí
také kníky s pohádkami, pøíbìhy i dalími informacemi, které budu potøebovat
také ve kole. Oddìlení pro dìti mìstské
knihovny se rozeznìlo dìtskými hlasy
a otázkami, mohu si u dnes pùjèit nìco
o dinosaurech, tady je to pìkné, tuto kníku si chci pøeèíst, urèitì pøijdu zase
(So)

Jako první byli pasováni prvòáèci
ze Z Komenského.

Dìtem blahopøála také vedoucí
Odboru kolství a kultury mìstského
úøadu p. Eva Foøtová.

Mìstská knihovna v Náchodì pøivítala
ve dnech 25.27. kvìtna 2005 úèastníky celostátního semináøe na téma Podpora a rozvíjení ètenáøství u dìtí. Na
programu byla práce s knihou prostøednictvím hry s textem a principy loutkáøské dramatizace textu. Souèástí byla dvì

loutková divadelní pøedstavení a rùzné
aktivizaèní metody, probíhající pøímo
v oddìlení pro dìti. Semináø byl pøipraven ve spolupráci s Národní knihovnou
v Praze a Svazem knihovníkù a informaèních pracovníkù ÈR.
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