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Tøi ze souèasných státních svátkù jsou
spojeny se jmény historických osobností:
svátek svatých Cyrila a Metodìje, svatého
Václava a mistra Jana Husa.
Soluòtí bratøi Konstantin-Cyril a Metodìj pøili roku 863 na nae území, tehdejí Velkou Moravu íøit køesanství jazykem lidu srozumitelným. Pøinesli i písmo,
pøedpoklad i poèátek vzdìlanosti. Metodìj
pravdìpodobnì pokøtil èeského pøemyslovského kníete Boøivoje. Jeho vnuk, kníe
Václav, pozdìji prohláený za svatého, se
záhy stal symbolem ochrany naeho národa, jak o tom svìdèí svatováclavská píseò,
patrnì druhý nejstarí èeský písòový text.
Kníe Václav se stal ivým symbolem a je
jím u po celé tisíciletí, vyuíván i zneuíván. Prostor u jeho praského pomníku
je toho èasto dùkazem. Dalí historická
osobnost, Jan Hus, mistr uèení Karlova
a výmluvný kazatel, je u po est století
dalím symbolem, èlovìkem, který svùj
národ proslavil, chápán jednìmi pozitivnì,
jinými negativnì, povdy jakýsi katalyzátor, symbol hledání pravdy, tedy procesu
nikdy nekonèícího.
Dalí státní svátky jsou spjaty s daty
moderní historie, daty z posledního sta let:
28. øíjen, 8. èi 9. kvìten a 17. listopad
(a mezi nimi pøipomenu data neslavná,
která se natìstí státními svátky nestala
 15. bøezen, 25. únor a 21. srpen),
a pak také 1. leden. Ten natìstí zùstane
zøejmì v první øadì Novým rokem spíe
ne Dnem obnovy samostatného èeského státu nebo Dnem rozdìlení Èeskoslovenska.
28. øíjen, leckým dnes bohuel trapnì
zpochybòovaný, je z nich nejvýznamnìjí. Vdy vechna ta dalí data se vztahují
k nìmu, mají svùj význam právì jen díky
28. øíjnu 1918, dni vyhláení samostatného státu po tøech stoletích jeho faktické
neexistence. Nic na tom nezmìnila skuteènost, e první svìtová válka skonèila
pak a 11. listopadu.
Neblahé datum 15. bøezna 1939 znamenalo konec republiky, by tehdy u pùl
roku okletìné, první vydìlení Slovenska
po dvaceti letech ze spoleèného státu, za-

øazení naeho území do Velkonìmecké
øíe jako jejího protektorátu, protektorátu Böhmen und Mähren  Èechy a Morava. Devátý kvìten znamenal obnovení
samostatného státu, obnovení Èeskoslovenska, by v ponìkud pozmìnìných hranicích, zmenených o Podkarpatskou Rus
 Zakarpatskou Ukrajinu (zemi beze jména, jak ji oznaèil spisovatel Olbracht). Dnes
ovem slavíme o den døíve, druhá svìtová
válka skonèila u 8. kvìtna, take tragické události u nás z 9. kvìtna byly u vlastnì pováleèným zloèinem, ne událostí váleènou. 25. únor 1948 byl pak jen koncem od poèátku podkopávané demokracie,
21. srpen 1968 násilným zlikvidováním
pokusu o její postupné obnovování. 17. listopad 1989 je symbolem návratu naeho
národa k demokratickému zøízení. Sám
17. listopad je ovem významný, symbolický u od roku 1939, kdy Nìmci likvidovali èeské vysoké koly i jejich studentstvo. Stal se Mezinárodním dnem studentstva, pozdìji oznaèován jako Den boje
studentù za svobodu. V souèasném kalendáøi je Dnem boje za svobodu a demokracii. Onu svobodu a demokracii naemu
národu pøinesl prvnì právì 28. øíjen 1918,
den, který je a zùstane tím nejvýznamnìjím, protoe základním dnem  státním svátkem první kategorie.
(Myslím, e bychom tu mìli znovu podìkovat uèitelùm a ákùm Z v Komenského ulici, e nám pøi loòských oslavách
výroèí mìsta tak výraznì tento den pøipomnìli jak v prùvodu, tak zejména pak na
námìstí. A podìkovat samozøejmì i náchodským sokolùm, e tento den kadoroènì pravidelnì pøipomínají.)
Amerièané, Francouzi a dalí národy na
své státní svátky nezapomínají, vyvìují
vlajky, slaví. U nás jako bychom se mnozí
za svùj státní svátek stydìli. Pravda, nae
svoboda a demokracie byla nìkolikrát polapána, odkaz 28. øíjna pomíjen a pøekrucován. Ale tím spíe bychom mìli význam
tohoto dne chápat a váit si ho.
Ale Fetters
kronikáø mìsta

øíjen 2005

Zprávy
z radnice
Rada mìsta 6. 9. 2005

Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy na pronájem areálu koupalitì
výpovìdí s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou.
Smlouva bude ukonèena k 31. 12. 2005
a s odkoupením za dohodnutou cenu mìøièe na vyhodnocování kvality vody, pøístroje na vydávání vstupenek a dvou kusù
dýchacích pøístrojù.
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì uzavøené s Místní skupinou Vodní záchranné sluby ÈÈK. Dodatkem se MS VZS ÈÈK pøenechávají do
uívání místnosti v èp. 1759 v Praské
ulici v Náchodì. Dodatek se uzavírá s úèinností od 1. 9. 2005.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o zøízení vìcného bøemene s SÚS Hradec
Králové, která se týká zøízení vodovodní
a kanalizaèní pøípojky v Braci. Mìsto
zajistí na vlastní náklady vklad vìcného
bøemene do katastru nemovitostí.
l RM schválila dodatek k nájemní smlouvì na pronájem nebytového prostoru v èp.
1828 v Kostelecké ulici, kterým se uvedený nebytový prostor pronajímá k úèelu
kadeønictví a nehtové modeláe a pronajímatel dává souhlas k uzavøení podnájemní smlouvy.
l RM schválila pøíspìvek na opravu kanalizace v Tepenské ulici, která je v havarijním stavu. Opravu provede VAK Náchod, a. s.
Rekonstrukce Jiráskova koupalitì
l RM schválila pøedloenou kvalifikaci
a kritéria zpracovaná organizátorem výbìrového øízení zakázky Rekonstrukce
 stavební úpravy Jiráskova koupalitì
v Náchodì, ing. Janem Tomkem z Èerveného Kostelce, které specifikují podrobnosti vyhláení otevøené veøejné soutìe na
výbìr zhotovitele.
Digitální technická mapa mìsta
l RM souhlasila s vypracováním digitální
technické mapy v oblasti veøejného osvìtlení svépomocí, tj. pracovníkem Odboru
správy majetku. Jedná se o oznaèení sloupù veøejného osvìtlení do této mapy.
Pohledávky po splatnosti nad 15 tis. Kè
l RM vzala na vìdomí informaci o jednotlivých pohledávkách mìsta Náchoda po
lhùtì splatnosti nad 15 tisíc Kè a uloila
nedobytné pohledávky pøedloit kodní
komisi k projednání jejich odpisu.
Oprava hasièské zbrojnice Pavliov
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na akci Oprava hasièské zbrojnice
Pavliov s firmou Radek Vintera, Náchod.
Dopravní opatøení na ulici Praská
v Náchodì  smlouva o dílo

l RM schválila smlouvu o dílo s firmou
SOVIS, s. r. o., Hradec Králové na akci
Dopravní opatøení na ulici Praská, Náchod a zmocnila starostu mìsta ing. Oldøicha Ètvrteèku k podpisu této smlouvy.
Zpracování odhadu èp. 502 Ruská ulice
l RM souhlasila s vypracováním znaleckého posudku domu èp. 502 Ruská ulice
a uloila zajistit jeho vypracování. Znalecký posudek je potøebný v souvislosti s revizí likvidace pojistné události (poár domu
v bøeznu letoního roku).
Návrh na sloení redakèní rady
Náchodského zpravodaje
l RM schválila nové sloení redakèní rady
Náchodského zpravodaje: Mgr. Lydia Batecká, Hana Kopecká, Ing. Eva Èejchanová, Ing. Jaroslav Rohulán, Libor Fiedler
a Martin Hurdálek.

TELEGRAFICKY:

l RM nesouhlasila s vyasfaltováním komunikace na Jizbici ve vlastnictví mìsta
Náchoda a doporuèila tuto akci zaøadit do
návrhu plánu roku 2006.
l RM schválila bezplatný pronájem stadionu Hamra Obèanskému sdruení Náchodský sport pro vechny k uskuteènìní Náchodské sportovní nedìle dne 25. 9. 2005.
l RM souhlasila s navýením limitu poètu
pracovníkù DDM Déèko o dvì místa do
30. 6. 2007 na zajitìní grantového programu z ESF bez navýení mzdových prostøedkù. Jedná se o grant z Operaèního
programu Rozvoje lidských zdrojù ESF na
vzdìlávání v poèítaèové gramotnosti.
l RM schválila návrh na uvolnìní finanèních prostøedkù ve výi 100.000 Kè na
realizaci nahrávky autorského CD  Jaroslav Celba: Náchodská me vánoèní s texty
Libora Volného.
l RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta Náchoda na rok
2005 Automotoklubu  BESIP Dìtské
dopravní høitì ve výi 30 tis. Kè na nákup lavièek.

Rada mìsta 20. 9. 2005

Zmìny územního plánu
sídelního útvaru Náchod
l RM souhlasila s uzavøením Smlouvy
o dílo s Urbaplanem, spol. s r. o., Hradec
Králové na vypracování Zmìny è. 2  konceptu územního plánu sídelního útvaru
Náchod.
Majetkoprávní úkony obce
l RM uloila projednat s obcí Kramolna
buï bezpodmíneèné pøevedení podílu pozemku è. 1675 k. ú. Náchod s tím, e si
zajistí dohodou veøejné pohøebitì v jiné
obci (s meními náklady) nebo si svùj podíl ponechají a budou mìstu Náchod pøispívat na provoz finanèní prostøedky, jejich výe bude stanovena dohodou.
l RM revokovala své usnesení ze dne
12. 7. 2005, kterým souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na pronájem èásti

pozemku p. è. 711/1 v k. ú. Náchod,
z dùvodu zruení ádosti ze strany adatele.
l RM uzavøela nájemní smlouvu na umístìní technického zaøízení sítì INDOR (internet) v nebytovém prostoru domu v Náchodì, Duhová ul. èp. 267. Podmínky budou podrobnì stanoveny v nájemní
smlouvì s platností od 1. 10. 2005.
l RM vzala na vìdomí zprávu k nájemní
smlouvì na pronájem objektu èp. 897
v Bartoòovì ulici v Náchodì, který by
mìla Èeská alzheimerovská spoleènost
provozovat jako denní centrum pro osoby
trpící demencí. V souvislosti s pøeruením
této èinnosti na jaøe letoního roku uloila rada Odboru správy majetku vznést
dotaz na Èeskou alzheimerovskou spoleènost na dalí pøedstavu o fungování tohoto objektu a zabezpeèení v zimním období.
l RM schválila dodatek ke smlouvì o dílo
na výstavbu komunikace Duhovka na sídliti SUN v Náchodì. Tímto dodatkem se
vzhledem k nutnosti koordinace stavebních prací v rámci jednoho stavenitì prodluuje termín ukonèení stavebních prací
do 30. 9. 2005.
Dálkové ovládání výsuvného sloupku
na Kamenici  cenová nabídka
l RM schválila cenovou nabídku firmy
Gepard, s. r. o., Pardubice na instalaci dálkového ovládání výsuvného sloupku na
Kamenici.
Podpora projektu Hospodáøské komory
 Centrální registr Axis4info
l RM schválila podporu projektu Centrální registr Axis4info v IS HK ÈR, krajù
a mìst a povìøila starostu mìsta ing. Oldøicha Ètvrteèku podpisem smlouvy
o spolupráci.
Spolupráce mìsta a Hospodáøské komory
(WTC) spoèívá pøedevím v pomoci tvorbì
a vyuívání tohoto centrálního registru
a má za cíl zajistit úèast co nejirího poètu subjektù pøi výmìnì firemnì obchodních informací, se zamìøením i na malé
podniky a drobné ivnostníky, pro které
jsou ostatní formy komunikace a úèinné
prezentace vìtinou cenovì nedostupné.
To by mìlo pøispìt ke zlepení informatizace spoleènosti, prezentace a propagace
podnikatelského potenciálu regionu, zvýení jeho konkurenceschopnosti, k vytváøení nových nebo udrení stávajících pracovních pøíleitostí.
Podpora mìsta spoèívá pøedevím v pøedávání informací iroké veøejnosti prostøednictvím www stránek mìsta, Náchodského zpravodaje a dalích komunikaèních
kanálù.
Otevøená soutì Jiráskovo koupalitì
l RM souhlasila se zaøazením dalích doplòujících kritérií do Oznámení zadávacího øízení na akci Rekonstrukce Jiráskova koupalitì  stavební úpravy v Náchodì.

Náchodský zpravodaj
Dopravní opatøení  bezpeènost chodcù
a cyklistù pøed hranièním pøechodem
v Náchodì-Bìlovsi
Na základì petice obèanù Náchoda o zvýení bezpeènosti chodcù a cyklistù pøecházejících, resp. pøejídìjících cyklostezkou,
která protíná silnici I/33 pøed hranièním
pøechodem v Náchodì-Bìlovsi, bylo zahájeno Krajským úøadem Královéhradeckého kraje jednání s Policií ÈR a ØSD Hradec Králové. Byla dohodnuta instalace trvalého vodorovného a dopravního znaèení.
Vzhledem k tomu, e se jedná pøedevím
o zvýení bezpeènosti obèanù naeho mìsta na cyklostezce, která je místní komunikací pøecházející státní silnici, uhradí náklady na dopravní opatøení mìsto.
l RM souhlasila s vyznaèením cyklotrasy
è. 22 na mezinárodní silnici è. I/33 u hranièního pøechodu v Bìlovsi svislým a vodorovným dopravním znaèením dle návrhu schváleného Policií ÈR.

TELEGRAFICKY:

l RM vzala na vìdomí pøidìlení nadaèních pøíspìvkù (grantù) v oblasti kultury
a sportu pro II. kolo 2005.
l RM schválila uzavøení Smlouvy o zajitìní administrace Krajského programu
obnovy venkova pro rok 2005.
l RM nesouhlasila s poskytnutím finanèního daru na ohodnocení brigádníkù, kteøí provádìli nátìr ohradníku medvìdária
na Státním zámku v Náchodì, protoe studenti provedli velmi nekvalitní práci.
l RM neschválila návrh na prezentaci
Náchoda v publikaci Cestujeme po Moravì a Èechách.

!

Svoz nebezpeèného odpadu
Váení obèané,
jako kadoroènì i letos v podzimním období provedou Technické sluby Náchod, s. r. o., svoz nebezpeèných a objemných odpadù. Svoz bude proveden
v pátek 14. øíjna 2005 a v sobotu 15. øíjna 2005 dle následujícího harmonogramu:
P Á T E K
Klínek  prodejna
Ul. Bezruèova/Vojnarova  u trafostanice

16.3016.45 hod.
17.0017.15 hod.

S O B O T A
Dobroov  náves
Jizbice  u prodejny
Lipí  náves
Sídlitì u nemocnice  u prodejny Julius Meinl
Pavliov  u prodejny
Horní Babí  u koly
Ryavého / Lesní
Malé Poøíèí  naproti zastávce ÈD
Bìloves  1. Máje (k Brodu)
Za Kaplièkou  u rybníka
Sídlitì Plhov  pøed prodejnou Verner
Braec  ul. Novomìstská, u rybníka
Braec  Drtinovo nám.
Sídlitì Branka  parkovitì

8.008.15
8.208.35
8.408.55
9.009.15
9.4510.00
10.0510.20
10.2510.35
10.4010.55
11.1011.25
11.4011.55
12.0012.15
12.3012.45
12.5013.05
13.1513.30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Pøi svozu budou sbírány nebezpeèné odpady (napø. staré barvy, chemikálie,
baterie, akumulátory, oleje, el. spotøebièe atd.) a velkoobjemové odpady (napø.
nábytek, koberce, sanitární zaøízení, pneumatiky os. automobilù atd.).
Mìsto Náchod ádá obèany, aby odpady pøedávali pøímo obsluze vozidla a neponechávali je volnì na stanovitích.
Jakékoliv námìty, pøipomínky a stínosti ohlednì svozu odpadù mohou obèané
smìøovat k pracovníkùm Mìstského úøadu Náchod, Odboru ivotního prostøedí,
ústnì, písemnì, telefonicky (tel. 491 405 458) nebo elektronickou potou:
(poul.ondrej@mestonachod.cz).

Kdo a jak vyøeí souèasné dilema obyvatel SUN?
Konec srpna postavil obyvatele náchodského sídlitì u nemocnice, známého pod
zkratkou SUN, pøed problém, kde nakupovat základní potraviny. Firma Meinl zde
zavøela jediný existující obchod bez nadìje na øeení monosti nákupù alespoò
základních potøeb v místì. Problém se týká
vech souèasných obyvatel sídlitì, kterých
je ji 1755 a jejich poèet se jetì zvýí po
dobudování sídlitì Duhovka. Nejbolestnìji
ho cítí pøedevím obèané starí a staøí,
èasto osamìlí, nepohybliví èi s omezenou
schopností pohybu, maminky s dìtmi
a také obyvatelé blízkého domova dùchodcù a penzionu Marie.
Poloha sídlitì na kopci a zejména
v zimì jeho pomìrnì nároèná dostupnost
celou situaci jetì zhoruje. V mediích prezentovaná informace, e firma AHOLD
provozující v Èeské republice prodejny
Albert a Hypernova pøevezme automaticky provoz vech dosavadních prodejen
Meinl, se ukázala být mediální propagací.

Obèané nechtìjí zùstat pasivní, proto se
obèanský klub Hopsáèek a obèanská
rada SUN dohodly na uspoøádání petice za
zachování prodejny potravin na sídliti.
K zahájení této akce byla svolána informaèní schùze obèanù na den 16. 9. 2005
a zápis z ní bude pøedán mìstskému úøadu. Zatím nemá tato iniciativa potøebný
ohlas a u vìtiny obèanù pøevládá bohuel obvyklá skepse, e to bude málo platné. Petice sama o sobì jistì nic nevyøeí,
ale mùe upozornit na závanost problému. Pøesvìdèí vedení mìsta pochybovaèe
a pomùe nalézt øeení bolestivého problému?
Za obèanskou iniciativu
Miroslav Nývlt, SUN
Na základì poadavku obèanù Náchoda na zachování prodejny potravin na
sídliti SUN intervenovalo vedení mìsta
písemnì i ústnì pøímo u firmy AHOLD.
Ta zatím koneèné stanovisko nezaujala.
Odpovìdìla jen, e v souèasné dobì hodnotí prodejny rakouské firmy Julius Me-

inl a mìstu sdìlí, zda prodejnu potravin
na sídliti SUN koupí èi nikoliv. Teprve
na základì této informace mùe mìsto
podniknout dalí kroky, tj. napø. pomoci
pøi hledání dalího potenciálního kupce, který by obnovil prodej potravin.

øíjen 2005
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Kronika
Narodili se v srpnu 2005
3. 8. Emil Gyurács
4. 8. Ondøej Falta
11. 8. Sára Davidová
Josef Frydrych
16. 8. Natálie Èisárová
18. 8. Adam Gyurács
Adéla Kubeèková
19. 8. Barbora Macháòová
21. 8. Krytof Hanka
Janek Lojda
22. 8. Filip Bro
23. 8. Kateøina Truxová
Ema Holatová
27. 8. Jana Radoòová
31. 8. Tereza Chvátalová

Byli oddáni v srpnu 2005
5. 8.
Luká Valenta, Náchod
Lenka Stierandová, Náchod
Petr Jirman, Police nad Metují
Michaela Vejrychová,
Bezdìkov nad Metují
Miroslav Martinek,
Chvalkovice, Miskolezy
Petra Nováková, Náchod
Frantiek Krákora, Suchý Dùl, Slavný
Ivana Douová, Kladno

6. 8.
Milan Køovina, Straèov
Alexandra Mityslová, Velké Poøíèí
19. 8.
Martin Horèièka, Náchod
Veronika Beránková, Náchod
Tomá Jirásek, Náchod
Pavla Marková, Náchod
Milo Novotný, Náchod
Gabriela Ponitová, Náchod
20. 8.
Zbynìk Jarolímek, Èeská Skalice
Martina Nováková, Náchod
Pavel retr, Hronov
Iva Èepelková, Hronov
Tomá Zákravský, Náchod
Iva Malínská, Náchod
26. 8.
Jan Valenta, Náchod
Petra Floriánová, Náchod
27. 8.
Michal olc, Stárkov
Michaela Konrátová, Stárkov
Jiøí Horák, Náchod
Jana Sròová, Choceò

Zdravotní péèe o pacienty
s onemocnìním srdce na Náchodsku
Onemocnìní srdce patøí mezi nejèastìjí pøíèiny nemocnosti a úmrtí ve svìtì
i v naí republice. V poslední dobì dolo
k neobvyklému rozvoji léèebných moností. Jde o neomezenou dostupnost nových
lékù. Vedle nich existují radikální intervenèní léèebné metody. Jsou to chirurgické operace srdce a dále katetrizaèní zákroky, které se mohou provádìt bez celkové narkózy s minimální zátìí pro
nemocného. Katetrizaèní léèebné zákroky se v posledních letech staly dostupné
bez omezení pro vechny nemocné se
zúenými nebo uzavøenými koronárními
tepnami.
Obyvatelé Náchodska mají zajitìnou
zdravotní péèi na souèasné nejvyí svìtové úrovni. Je to pøedevím díky dvìma
kardiologickým centrùm (Kardiocentrum
ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové
a Kardiologické pracovitì Kardio-Troll
v nemocnici Pardubice), kam mùeme
nemocné kdykoliv bìhem 24 hodin dennì odeslat. Tato centra provádìjí diagnostiku a léèbu ischemické choroby srdeèní,

diagnostiku získaných i vrozených srdeèních vad a dalích srdeèních onemocnìní.
Tato nejmodernìjí specializovaná a také
velmi nákladná léèba je bez omezení uhrazena kadému nemocnému zdravotními
pojiovnami.
Péèe o pacienty s onemocnìním srdce
z Náchodska je organizována následovnì:
Nemocné s akutním infarktem myokardu pøiváí do ON Náchod pracovníci Zdravotnické záchranné sluby. V naí nemocnici jsou provedeny nezbytné úkony
a zajitìní pacienta. Pacient je následnì
odeslán k okamitému vyetøení do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dostupnost vyetøení v centru je okamitá.
V mením poètu pøípadù jsou nemocní
s akutním infarktem myokardu pøeváení bez ztráty èasu pøímo do Kardiocentra
ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.
Vìtinou je moné bezprostøednì po
vyetøení koronárních tepen nejen zprùchodnit uzávìr v srdeèní cévì, který byl
pøíèinou vzniku infarktu myokardu, ale
rozíøit postiené místo cévy na pùvodní

Vzpomínka
na zesnulé
Komise pro obøady a slavnosti (døíve
SPOZ) Mìstského úøadu v Náchodì a Místní odbor Spoleènosti pøátel ehu poøádají
ve støedu 2. listopadu 2005 od 15 hodin
v nové obøadní síni na høbitovì ve Starém Mìstì Vzpomínku na zesnulé.
Pøijïte zavzpomínat na své blízké
a pøátele, kteøí odpoèívají na høbitovì, rozptylové nebo vsypové louèce, pod korunami stromù. Lidská nesmrtelnost a hodnota èlovìka mùe být v tom, co dobrého
pro druhé vykonal. Pøejeme si, aby místo
posledního odpoèinku naich drahých bylo
místem míru a pokoje nejen pro nì, ale
pro vechny, kteøí tam budou pøicházet
s vdìèností za jejich lásku. Proto pøijïte
i vy zavzpomínat a vzdát úctu svým drahým zesnulým.
Josef Jenita
 normální prùsvit. Díky této léèebné
metodì lze zastavit rozvoj nevratného
závaného pokození srdce. U infarktù
myokardu komplikovaných okem mùe
být tato metoda nenahraditelnou ivot
zachraòující léèbou.
Nemocný se po zákroku ve Fakultní
nemocnici v Hradci Králové vrací na interní oddìlení ON Náchod k doléèení
a nastavení trvalé léèby. Náklady na léèbu jednoho nemocného s akutním infarktem myokardu se pohybují mezi 40 a
80 tis. Kè, u komplikovaného infarktu myokardu s potøebou dalí intenzivní péèe mohou náklady pøesáhnout èástku jeden milion korun.
Ostatní nemocné, u kterých není nutný okamitý zákrok, posíláme k vyetøení
a léèbì na Kardiologické oddìlení KardioTroll do Nemocnice Pardubice. V kardiocentru se u nemocných vyetøí srdeèní
tepny a pak podle nálezu mohou lékaøi
ihned rozíøit zúená místa v srdeèních
tepnách. Zákrok je stejný jako u akutního infarktu myokardu. Rozdíl je pøedevím v tom, e výkon je plánovaný, tedy
neurgentní.
Systém a léèba pacientù s onemocnìním srdce se u nás stal samozøejmostí.
Máme k dispozici nejnovìjí léky a nejmodernìjí léèebné metody. Konzervativní i radikální léèba je dostupná bez rozdílù a omezení pro vechny nemocné. Studie prokázaly, e Èeská republika se v této
oblasti øadí mezi nejvyspìlejí evropské
zemì. Pøeji vem pacientùm s onemocnìním srdce, ale i sobì a ostatním lékaøùm, aby tento systém zdravotní péèe
fungoval na stávající úrovni a dál se rozvíjel.
Doc. MUDr. Josef Jandík, CSc.,
primáø interního oddìlení
Náchod, a. s.
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Jak na poèítaè

Kadý, kdo má zájem osvojit si základy práce s poèítaèem, se mùe pøihlásit
do kurzù, které poøádá Ministerstvo informatiky pouze za symbolických 100 Kè.
Kurzy spadají do projektu Národního programu poèítaèové gramotnosti, který zahrnuje ètyøi dvouhodinové navzájem na
sebe navazující poèítaèové kurzy. Výuka
je pøizpùsobena úplným zaèáteèníkùm,
jejich zkuenosti s poèítaèem jsou minimální nebo ádné. Díky zkueným lektorùm tak mají monost osvojit si základní
poèítaèové pojmy, nauèit se pracovat
s textovým editorem, objevit výhody vyhledávání informací na internetu a odeslat svùj první e-mail.
Absolvování vech nebo jen nìkterých
kurzù záleí na individuálních znalostech
a rozhodnutí kadého z úèastníkù.
Pro kadého úèastníka jsou pøipraveny i výukové materiály (kníky a CD).
Kromì Náchoda probíhají kurzy v Královéhradeckém kraji také v mìstech: Dvùr
Králové, Hradec Králové, Jaromìø, Josefov, Solnice, Trutnov, Vamberk, Vrchlabí.
Registrovat se mùe na bezplatné lince 800 800 028, kde souèasnì získáte
dalí informace o kurzech.
http://nppg.computerhelp.cz

V M Komenského
se krásnì ije
Velmi nás potìilo, kdy se nae mateøská kola umístila v krajské soutìi
Krásné je ít na krásném 2. místì. Soutì poøádal Zdravotní ústav se sídlem
v Jihlavì pod zátitou Ministerstva zdravotnictví. Jetì vìtí bylo nae pøekvapení, kdy jsme se v celostátním kole umístili na 3. místì. Do soutìe bylo zapojeno
6622 autorù s 6231 výtvarnými pracemi
ze 679 kol a kolních zaøízení z celé ÈR.
Vernisáe konané v Jihlavì 14. záøí,
na kterou byla pozvána i nae M, jsme
se mìly zúèastnit obì uèitelky z oddìlení
Beruek. Leè nemoc to naí paní uèitelce
Ivì Zelené nedovolila. Je nám to líto, protoe by to byl velmi pìkný dárek k jejím
kulatým narozeninám. I pøesto byla celá
akce velkou motivací pro nai dalí práci.
Za M Komenského
Lenka Paleèková

#

Klub SUN Náchod, dìtský klub Hopsáèek
Hopsáèek si Vám dovoluje nabídnout:
DOPOLEDNE MAMINKÁM a DÌTEM na MD
Po 9.3011.30
Posezeníèko 10 Kè
Setkání maminek s dìtmi na MD bez rozdílu vìku
(besedy, ochutnávky, støíhání dìtí, apod.)
Út 9.3011.30
Hopsáèek II. 20 Kè
Cvièení dìtí a maminek na MD  23 roky,
Rytmické cvièení, øíkanky, písnièky,.. tvoøení, .
St 9.3011.30
Posezeníèko 10 Kè
Setkání maminek s dìtmi na MD bez rozdílu vìku
(besedy, ochutnávky, støíhání dìtí, apod.)
Èt 9.3011.30
Hopsáèek I. 15 Kè
Cvièení dìtí a maminek na MD  12 roky,
Rytmické cvièení, øíkanky, písnièky,
Pá 10.0011.30 Gravid joga 30 Kè
Cvièení pro tìhotné od 4. mìsíce tìhotenství
ODPOLEDNE DÌTEM
Po 16.3017.30
Taneèky pro pøedkoláky 20 Kè
(Rytmická taneèní pøíprava pro pøedkoláky od 4 let)
17.3019.30
Standardní a latinsko-americké tance 20 Kè
(Výuka tancù  páry i jednotlivci od 7 do 14 let)
17.3018.30
skupina I.  mladí
18.3019.30
skupina II.  starí
Út 16.0017.30
ikovné ruèièky 20 Kè
Tvoøení pro pøedkoláky od 3 let + materiál
17.3018.30
Hopsáèek III. 20 Kè
Cvièení pro pøedkoláky od 3 let
St 16.0017.00
Jóga pro dìti 20 Kè
Kondièní zdravotní cvièení pro dìti od 4 do 8 let
17.0018.00
Dìtská Flétnièka 20 Kè
výuka flétny pro dìti od 4 do 6 let
17.3018.30
Aerobic 20 Kè
Cvièení pro dìti od 6 do 10 let
18.3019.30
Aerobic 20 Kè
Cvièení pro dìti od 10 do 15 let
Èt 16.0017.00
Maoretky 20 Kè
Pro dìti od 5 do 8 let
17.0018.00
Angliètina I 40 Kè
výuka anj pro dìti od 4 let  zaèáteèníci
17.0018.30
Míèové hry 25 Kè
(sportovní odpoledne pøedevím pro kluky od 5 do 8 let)
18.0019.00
Angliètina II 40 Kè
výuka AJ pro dìti od 5 let  pokroèilejí
VEÈER
Po
Út
St
Èt

PRO VECHNY
19.3021.00
Jóga
19.3020.30
Bøiní tance
19.3020.30
Kalenetika
19.3021.00
Aerobik

30
35
20
30

Kè
Kè
Kè
Kè

Ve vední dny od 21.00 hod mono po telefonické dohodì pronajmout dvou pinpongové stoly.
Soboty a nedìle mono vyuít po telefonické dohodì k rodiným oslavám, sportovním turnajùm, k poøádání odborných semináøù, relaxaèních seancí, besed apod.
Na odpolední a veèerní krouky je atna otevøena vdy 10 minut pøed zahájením.
S sebou je nutné mít pøezùvky, pøípadnì cvièební obuv s bílou podrákou.
Prostory jsou pøizpùsobeny pro vechny vìkové skupiny (atna, toalety, umývárna,
herna, cvièebna, dílna, kuchyò).
KONTAKT: +420 608 970 406  Simona Hlavatá
www.hopsacek.ttnet.cz/index.htm

$
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Tøi vzpomínky
na kamaráda Libora Volného
Na Libora budu vzpomínat jako na pøítele a kamaráda. Na divadle poradil a umìl
naslouchat. Líbil se dìvèatùm od deseti
do sta let. Rád vyprávìl o svém dìtství
a o mamince. Blíe jsme se poznali v knihovnì v Divadle poezie. Úèinkovali jsme
spolu tøeba ve veselých výstupech. Co
chce k obìdu? A co bys dìlal, kdybych
umøela? Bylo to pásmo veselých scének
od Stefanie Grodzienské. Mimo soubor
jsme spolu hráli na divadle v Beránku,
on jako loupeník a já jako jeho Mimi.
Vzpomínám, e o zkoukách, pøi louèení,
kdy jsem jej mìla políbit, to bylo vdycky jenom jako. Na pøedstavení jsem mu
ale v zápalu hry dala opravdickou pusu.
Po léta vzpomínal, jak jsem ho pøekvapila. Já na to: Vdy jsem héreèka.
Bylo to v roce 1974, kdy k výjezdu do
zahranièí bylo tøeba devizového pøíslibu;
muselo se ádat o valuty. Manel el za
Liborem a øekl mu, e jeho pøáním od

Vyla kniha

studentských let je vidìt Paøí a e mu
staèí tøi dny. Jeden den pøijet, pøed nádraím najít kamínek na památku, druhý den se projít a posedìt pøi sklence vína
a tøetí den jet domù. Kdy si pøiel pro
pøíslib, Libor øekl, e z trojky udìlal osmièku. A e takovou ádost nikdy nemìl.
Takový byl Libor. Jeho rozumem jsme mìli
krásný výlet.
Jednou po zkouce Loupeníka nás
u pokladny èekala paní Domková a povídala: Chaso, je svatého Jana, jdeme na
devatero kvítí. Vedla nás do Tichého dolu
a øekla, e pøi trhání kytek nesmíme promluvit. Chvíli bylo ticho, ale pak se ozývalo: Já mám jednu!; Já nic!; Já pìt!.
Tu se ozval Libor: Vy sbíráte houby?
A bylo po kouzlu svatojánské noci.
Mìli jsme k sobì kamarádský vztah,
snad i proto, e jsme se oba narodili 29.
prosince.
Alice Suchá, 16. záøí 2005

Obec Malé Svatoòovice vydala spolu s tamním muzeem
bratøí Èapkù drobnou, sympatickou kníku Krajem Devatera pohádek. Je to pøehled míst, o nich se Karel Èapek
(a jeho sourozenci) zmiòují ve svých pohádkách. Text Alee Fetterse doprovázají obrázky Josefa Vika.

Øíjnová výroèí

Na prvním místì dnes pøipomeòme 80.
narozeniny prof. Bohumíra paniela,
významného malíøe i pedagoga. Pøipadají na 25. 10. V Náchodì se narodil, pùsobil zde jako pedagog, a to nejen ve kole,
jako vedoucí výtvarného krouku ovlivnil i øádku souèasných amatérských výtvarníkù. Pøejeme mu jetì hodnì umìleckých úspìchù. Jen o den mladí byl
Bohuslav Èáp, èlen èinohry Národního
divadla, rodák z Borové. U 7. 10. se doívá osmdesátky pan uèitel Frantiek
Drahoòovský, zakladatel a dlouholetý
éfredaktor regionálního èasopisu Rodným
krajem. I jemu pøejeme ve jen dobré.
Pøed 880 lety, 21. 10. 1125 zemøel
první èeský kronikáø, praský kapitulní
dìkan Kosmas. Pøi cestách do Polska
zøejmì údolím Metuje procházel. Dne 18.
10. 1405 se narodil Aeneas Silvius Piccolomini, pozdìjí pape Pius II. Rod,
k nìmu patøil, vlastnil od tøicetileté války náchodské panství. (V náchodském
zámku mùeme vidìt i jeho portrét.) Dne
20. 10. 1740 zemøel císaø Karel VI., po
jeho smrti nìkteøí sousedé nechtìli
uznat právo na trùn jeho dcery Marie
Terezie, války prusko-rakouské pak pustoily právì ná kraj. V poslední øíjnový
den roku 1965 zemøel ve vìku 101 rok
spisovatel a sbìratel folkloru Josef tefan Kubín. Lidová vyprávìní sbíral pøed
sto lety i v tzv. Èeském koutku v Kladsku.
Kubínovy Kladské povídky vyly nìkolikrát kninì. Návrhy Mikoláe Ale na
náchodské radnici realizoval malíø Láïa
Novák. Narodil se 7. 10. 1865. Dne 21.
10. 1870 se narodil architekt Adolf Loos,
podle jeho návrhu byly postaveny øadové domky v Náchodì  Babí na Vyehradì. Dne 27. 10. 1875 se narodil významný organizátor ochotnického divadla, reisér i herec a publicista JUDr. Max
Lederer, spoluzakladatel Jiráskových Hronovù. Èlen opery Národního divadla Karel Kala, který zpíval nìkolikrát i u nás
v Náchodì, se narodil 9. 10. 1910. V tém
roce 23. 10. zemøel houslista Ferdinand
Lachner, který u nás hrál na koncertu
s Antonínem Dvoøákem v roce 1892. Pøed
ètvrt stoletím (31. 10. 1980) zemøel Jan
Werich. Pøed pìti lety, 13. 10. 2000 zemøel reisér prof. Frantiek tìpánek,
který dlouhá léta spolupracoval s náchodskými ochotníky.
Pøed sto lety, 3. 10. 1905 byl zvolen
náchodským starostou JUDr. Josef
Èíek. Období jeho pùsobení patøilo po
vech stránkách k obdobím pro mìsto nejvýznamnìjím. Dovedl prosadit napø. stavbu Beránku, mìstské divadlo nese proto
plným právem jeho jméno.
/AF/
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Èást 9  Ulice umìlcù a vìdcù
Dnení téma by se mohlo zdát nejsnazí. Ulic pojmenovaných po spisovatelích, básnících, malíøích, sochaøích,
hudebních skladatelích a vìdcích nejrùznìjích oborù je,
a to nejen v Náchodì, bezkonkurenènì nejvíce. Snad je
to dáno tím, e tato jména mají své jisté místo v nejirím
povìdomí a celé generace se o nich uèí ve kole, pøedevím v hodinách èeské literatury, hudební výchovy
a dìjepisu. Jsou to jména, která patøí do obecné kultury,
tvoøí základ veobecných znalostí a snad nejménì podléhají dobovým trendùm. I kdy právì toto konstatování
je, jak si uvìdomuji, velice sporné. Známe pøece LIBRI
PROHIBITI a zakázané autory, tituly zamykané do trezorù a vyøazované z veøejných knihoven, cenzuru fungující snad ve vech reimech i velmi promìnlivou módní zálibu a oblibu a souèasnì i módní zatracování. A to
jak v oblasti literatury nebo hudby, tak i v oboru výtvarného umìní a umìleckých slohù.
Nemìlo by smysl vyjmenovávat vechny náchodské ulice
patøící do zmínìného okruhu. Udìlala jsem si vak malou poèetní statistiku, která se mi zdá pomìrnì zajímavá. Stanovila jsem ètyøi základní kategorie a výsledek
vypadá takto. Pokud jde o umìlce, je v kategorii spisovatelù vèetnì básníkù 25 ulic, do kategorie malíøù, sochaøù a architektù spadá 9 ulic.Architekty zde vak zastupuje pouze Jan Kotìra a mám za to, e by si svou ulici
nìkdy v budoucnu zaslouil i jeden z jeho nejmilejích
ákù, náchodský rodák, který mìstu dodává punc svìtovosti, Jan Letzel. V kategorii hudebníkù a hudebních skladatelù jsem napoèítala pouhé 3 ulice, a to vlastnì jen
klasiku  Smetana, Dvoøák a Janáèek  co mne jako
muzikantku pøíli netìí, ale je to z mnoha dùvodù zcela pochopitelné. Tøeba se nae Sláva Vorlová jetì nìkdy své ulice doèká a jsou i nìkteøí jiní, kteøí by si ji
zaslouili. Vem kategoriím se vymyká zcela ojedinìlá
ulice Vojanova nazvaná podle herce Národního divadla
Eduarda Vojana. V Náchodì je takto nazvaná ulice plným právem, protoe právì Vojan zde vystoupil v roli
Jana iky pøi slavnostním pøedstavení, kterým bylo uvedeno do provozu nové krásné secesní mìstské divadlo
v roce 1914. Summa summarum v kategorii umìlcù figuruje celkem 38 jmen. V porovnání s tímto èíslem pøicházejí vìdci ponìkud zkrátka. Ulic nazvaných jejich jmény
je pouze 14. I kdy je tøeba zdùraznit, e ve srovnání
s umìlci právì zde nacházíme vìtinou jména nìjakým
zpùsobem svázaná s Náchodem.

Z øad umìlcù bych chtìla kromì ji zmínìného Eduarda Vojana uvést nìkolik jmen s vazbou na Náchod. Josef
Mánes, ná nejvìtí malíø 19. století, po nìm je pojmenováno nábøeí Metuje od Husova námìstí podél zadní
fasády domù na Bìloveské ulici, navtívil Náchod v roce
1849 a jeho pobyt zde pøipomíná nìkolik kreseb a obrazù. Snad nejznámìjí je jeho akvarel, na nìm je zachycen dnes ji neexistující mostek se sochou sv. Jana
u Kutlofu, a zajímavé jsou i jeho kresby náchodského
zámku. Snad nejznámìjí èeský malíø Mikolá Ale má
v Náchodì také svoji ulici. Je jednak autorem krásné opony
v náchodském mìstském divadle v Beránku, kterou vak
málokdo zná, protoe je spoutìna výhradnì pøi nejslavnostnìjích pøíleitostech. Je rovnì autorem návtìvníky obdivovaných barevných sgrafit na náchodské radnici. Ne vdy vak vycházel s náchodskými po dobrém, ale
to patøí do jiné kapitoly. Do tøetice Karel Svolinský, po
nìm byla pojmenována pùvodní ulice I. V. Mièurina. Kolem
pøejmenování vznikla svého èasu malá aféra, ale Svolinský patøí do mìsta plným právem. Jako mladík zde zaèínal svoji umìleckou kariéru, kdy jako vyuèený øezbáø
vstoupil v roce 1914 do dílny výborného náchodského
øezbáøe Jana Uherka. Na náchodskou epizodu pozdìji rád
vzpomínal.
Z ulic vìdcù vybírám ulici Øezníèkovu. V této podobì
toti název ponìkud klame a svádí k domnìní, kterému
jsem podlehla zprvu i já sama, e se jedná o ulici pojmenovanou po regionálním spisovateli Václavu Øezníèkovi.
Pozor, omyl! Jde o vìdce Josefa Øezníèka, rodáka z blízkých
Havlovic, který studoval na zdejím gymnáziu. Gymnázium pak tvoøí pøi pohledu od bývalé Pickovky levou stranu dotyèné ulice. Ulice pùvodnì Svatomichalská (jetì
dnes na nìkolika orientaèních tabulkách naleznete zkrácené Michalská) podle kostela sv. Michala samozøejmì
musela být v 50. letech pøejmenována. V listopadu 1952
se stal Josef Øezníèek akademikem a v lednu 1953 zemøel  byla tedy vhodná pøíleitost k pøejmenování.
Starí obrázek ukazuje èást pravé strany ulice, kde si
známý náchodský stavitel Jan Bednáø postavil v prvním
desetiletí 20. století krásný secesní dùm, který byl pøi
opravì v padesátých letech uveden do dneního stavu
(viz druhý obrázek).
Mgr. Lydia Batecká
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Výmìna obèanských prùkazù
Váení obèané,
znovu si Vás dovolujeme upozornit, e dne 31. 12. 2005 konèí platnost obèanských prùkazù (OP) vydaných do 31. prosince
1994 (jedná se o OP typu kníka a vyznaèenou platností bez
omezení nebo platnost prodlouena bez omezení, dále OP
typu karta vydané od 1. kvìtna 1993 do 31. prosince 1994, ve
kterých je rovnì vyznaèena doba platnosti bez omezení).
ádost o vydání OP je tøeba vzhledem k výrobním lhùtám
podat nejpozdìji do 30. 11. 2005. Doporuèujeme zaádat co
nejdøíve.
Podat øádnì vyplnìnou ádost o vydání nového OP mùete
na kterémkoliv matrièním úøadì nebo pøímo na pracoviti MìÚ
Náchod, ul. Nìmcové 2020 (vedle polikliniky). Úøední hodiny PO
a ST 817 hodin.
K ádosti musíte doloit starý OP, fotografii ze souèasné doby,
a v pøípadì jakékoliv zmìny oproti stávajícímu OP jste povinen
doloit originál dokladu týkající se této zmìny (napø. zmìna stavu  oddací list, úmrtní list, zmìna jména nebo pøijmení  rodný
list). ádost nesmí být pøeloena a musí být podepsána adate-

lem (nejlépe a pøed pracovnicí OP pøi podání ádosti). Podpis
vyjadøuje jméno a pøíjmení nebo pouze pøíjmení. Nepøípustné
jsou zkratky jmen a titulu. V pøípadì, e jste imobilní nebo
s omezenou pohyblivostí, mùe øádnì vyplnìnou ádost o vydání
nového OP za Vás podat povìøená osoba. Co se týká pøedání
nového OP, kde je obèan povinen pøevzít tento osobnì, je moné
se domluvit na zpùsobu pøevzetí pøímo s pracovnicemi MìÚ Náchod.
Mìstský úøad v Náchodì postupnì oslovil vechny obèany, kterých se týká výmìna OP v první etapì dopisem, kde upozoròujeme na nutnost výmìny a nabízíme pomoc obèanùm imobilním èi
s omezenou pohyblivostí. Pøesto, e médii probìhla informace
o schválení výjimky pro obèany starí 70 let, dosud jsme neobdreli ádné oficiální stanovisko Ministerstva vnitra ÈR k této vìci.
Proto doporuèujeme i tìmto obèanùm zváit výmìnu.
V pøípadì jakýchkoliv nejasností se mùete dotázat pøímo
na telefonních èíslech MìÚ Náchod, oddìlení OP 491 405 159
nebo 491 405 160.
Hana Horáková, vedoucí Odboru správního MìÚ Náchod

Èlovìk je krásný tím, co dìlá

V nedìli 18. 9. 2005 bylo za velkého zájmu divákù slavnostnì otevøeno víceúèelové sportovní høitì v areálu Z Náchod
-Plhov. Bylo vybudováno v rámci projektu Regenerace panelového sídlitì Plhov v Náchodì. V úvodu nastoupila soutìící drustva na fotbalovou plochu, byly vztyèeny vlajky a dìtský sbor
zazpíval hymnu sloenou k této slavnostní události.
Po slavnostních projevech významných hostù politického ivota vystoupili i zástupci zhotovitelù høitì  firem STRABAG
a Demicarr. Starosta mìsta Náchoda ing. Oldøich Ètvrteèka pøedal pak symbolický tafetový kolík uivatelùm høitì  zástupcùm obyvatel Plhova, ákù koly, atletù a fotbalistù.
Slova básnì pøednesené v úvodu slavnosti nám sdìlují, e zde
lidé vytvoøili nádherné dílo, které nám bude po desítky let pøipomínat, e cenné hodnoty mùeme uívat, dìlat nìco pro své
zdraví fyzické i psychické, uèit se ít vedle sebe, spolupracovat,
pomáhat si, ale hlavnì spoleènì tyto hodnoty chránit. Tak snad
vichni zájemci pochopí, e je tøeba dodrovat øád, poøádek
a nìkterá opatøení vypadající pøehnanì budou chápat. Nároèné
povrchy sportovních ploch i vybavení høitì vyadují etrné zacházení, vhodnou obuv. Není moné tolerovat ivelné èinnosti
bez pravidel. Provozní øád høitì je umístìn u vchodu a na dalích místech. Uivatelé jsou povinni ho dodrovat. V polovinì

co stvoøí

øíjna bude doplnìn rozvrhem hodin. Vzniknou jetì dalí monosti vyuívání veøejností.
Pravidelnými uivateli høitì jsou Základní kola Náchod-Plhov, nìkolik vyuèovacích hodin si ji objednala Soukromá støední kola podnikatelská, Evangelická akademie, dále sportovní
kluby. Na uèitelích a trenérech leí celá tíe zodpovìdnosti za
ochranu vybavení a dodrování pravidel.
Ceny pro zkuební období (do konce prosince 2005):
Celá fotbalová plocha
400 Kè/1 hodina
bez umìlého osvìtlení
Polovina fotbalové plochy 200 Kè/1 hodina
Basketbalové høitì
100 Kè/1 hodina
(na tomto høiti lze hrát basketbal, volejbal, nohejbal, tenis)
Atletický ovál
10 Kè/1 osoba/tréninková jednotka
Do poloviny øíjna budou pøijímány ádosti klubù o tréninkové
hodiny v kanceláøi koly 491 427 252, pak budou zbývající hodiny nabídnuty veøejnosti, individuální dohody se správcem høitì
605 056 479. Finanèní nároènost umìlého osvìtlení bude teprve stanovena.
Pøáním Z Plhov, která dostala nelehký úkol o høitì peèovat, je, aby sem nali cestu jen skuteèní zájemci o sport.
Ladislava Simonová (kráceno)

Náchodský zpravodaj

'

Informace o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem na území mìsta Náchoda v roce 2004
V roce 2004 bylo obèany mìsta Náchoda vyprodukováno 5430 t
komunálního odpadu, tj. 258 kg/1 obyvatele/1 rok. Z celkového mnoství bylo následnì vytøídìno 677 t odpadù, tj. 32 kg/1
obyv./1 rok.
Náklady a vybrané poplatky v r. 2004
 vybráno od obèanù .................................................. 857 006,61 Kè
 výdaje za nakládání s odpady ................................ 8 518 496 Kè
 výdaje za nákup popelnic ............................................ 300 000 Kè
 výdaje za nákup kontejnerù na tøídìný odpad ..... 250 000 Kè
 pøíspìvky EKO-KOM ...................................................... 699 000 Kè
Mìsto Náchod rovnì likvidovalo èerné skládky zaloené na
pozemkových parcelách ve vlastnictví mìsta Náchod. Na likvidaci
byla vynaloena èástka 37 000 Kè.
Pøedpokládané náklady v r. 2005
 nárùst zvýením sazby DPH na 19 % ...................... 1,3 mil. Kè
 nárùst za uloení odpadù na skládce ..................... 600 000 Kè
 celkové zvýení nákladù ........................................ 1 900 000 Kè
V loòském roce probìhla zkuební informaèní kampaò o tøídìní odpadù na sídliti U Nemocnice  SUN. Do kadé domácnosti
byly distribuovány letáky s informacemi o úèinnosti tøídìní
a vyuití odpadù. Místa stání byla doplnìna o kontejnery na sklo
a upravena tak, aby obèan mìl co nejlepí monost tøídìní.
Podle místních etøení mùeme øíci, e informaèní kampaò byla
neúèinná. V kontejnerech na smìsný odpad jsou pytle se vemi
nevytøídìnými odpady, v kontejnerech na plasty jsou ukládány
pouze PET láhve.
Mìsto Náchod v roce 2004 rozíøilo monost tøídìní odpadù
doplnìním kontejnerù na separovaný sbìr, a to 20 kontejnerù
na plast, 5 kontejnerù na papír a15 kontejnerù na sklo. Je také
zapojeno do systému EKO-KOM, který zajiuje sdruené plnìní
povinností zpìtného odbìru (spoleèností produkujících obaly)
a vyuití odpadù z obalù prostøednictvím systému tøídìného sbìru ve mìstì. Za vytøídìný odpad obdrí dle výtìnosti mìsto
Náchod pøíspìvek. Obèané by si mìli uvìdomit, e odkládáním
vytøídìných odpadù do pøísluných kontejnerù, bude odpad dále
vyuit, nezatíí ivotní prostøedí, uetøí se nemalá èástka za skládkovné a významnì se sníí náklady na provoz systému nakládání s odpady, co mùe vést ke stagnaci pøípadnì i sníení vybíraných poplatkù.
Jak tedy tøídit odpady:
Modrý kontejner  Papír (noviny, èasopisy, letaky, kartony,...).
Výroba recyklovaného edého papíru, ze kterého jsou vyrábìny
seity, knihy, krabice, toaletní papír, krabice na vajíèka.
lutý kontejner  Plasty (plastové obaly, fólie, kelímky od jogurtù, plastové a PET láhve).
Recyklací plastù ve firmì Transform, a. s., Láznì Bohdaneè se
pøipravuje granulát k výrobì zahradnického náøadí, tyèí, regálù,
dlaby pro chodníky, travních kobercù, prùmyslových podlah.
Recyklací PET lahví vzniká umìlé vlákno k výrobì obleèení,
pokrývek.
Zelený kontejner  Sklo
(láhve od nápojù, velké sklenìné støepy). Vytøídìním skla etøíme pøírodní suroviny, pøedevím køemièitý písek k výrobì skloviny. Pøetavením skla vzniká sklo pùvodních vlastností.
Kovy
je moné odevzdat ve Sbìrnì odpadù STEF RECYCLING,
a. s., Husovo nám. 625, Náchod a ve Sbìrném dvoøe, Technické
sluby Náchod, s. r. o., Bílkova 196, Náchod (tel. 491 433 068).
Biologický odpad
je moné odevzdat ve Sbìrném dvoøe, Technické sluby Náchod, s. r. o., Bílkova 196, Náchod. Je poskytnut jako surovina
ke kompostování zemìdìlským subjektùm.

Stavební odpad
je moné pøedat na vlastní náklady oprávnìné osobì, která
zajistí pøednostní vyuití, zejména recyklaci odpadu pøíslunou
technologií. Tyto sluby lze zajistit ve spolupráci s Technickými
slubami Náchod, s. r. o. (pøistavení kontejnerù a pøedání k dalímu vyuití nebo znekodnìní  za úplatu).
Zpìtný odbìr výrobkù
Povinnost zajistit zpìtný odbìr pouitých výrobkù (minerální
a ivièné oleje, elektrické akumulátory, galvanické èlánky a baterie, výbojky a záøivky, pneumatiky, elektrozaøízení pocházející
z domácnosti) mají výrobci od 13. srpna 2005. Náklady na tento
systém má pokrýt recyklaèní poplatek, který bude uveden oddìlenì na úètence k zakoupenému výrobku.
Ing. Hana Divoká

Z TGM Tøída pro jazykovou pøípravu
byla otevøena na Základní kole T. G. Masaryka v Náchodì.
V prùbìhu esti mìsícù se v ní budou pod vedením p. uè. Mgr.
Vlasty Drobné a Mgr. Jitky Müllerové pøipravovat áci, kteøí
jsou dìtmi osob se státní pøísluností jiného èlenského státu
Evropské unie a kteøí na území ÈR, kde taková osoba pracuje,
podniká nebo studuje, anebo kde taková osoba získala právo
pobytu z jiného dùvodu, dlouhodobì pobývají a plní zde povinnou kolní docházku. Za vedení koly jim pøeji hodnì úspìchù
pøi objevování krásy èetiny.
Roman Odváøka, øeditel koly

áci ZU J. Falty

V prùbìhu kolního roku 20042005 se áci výtvarného oboru ZU J. Falty v Náchodì úèastnily mnoha výtvarných soutìí.
Ve vech obstály se ctí.
Získaly: v 33. roèníku Mezinárodní výtvarné soutìe LIDICE
2005 medaili  Vojtìch Mrovìc a 9 diplomù, cena Itálie 1. místo, Èeský rozhlas  Malujeme po síti 9x první místo.
Potvrzením vysoké úrovnì výtvarného oboru je i skuteènost,
e devìt ákù bylo pøijato na støední a vysoké koly umìleckého
zamìøení.
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DOÈESNÁ 2005 pro Primátora opìt úspìná
Pivovar Náchod opìt obhájil vysokou
kvalitu své produkce a na soutìi poøádané Chmelaøským institutem atec získal významná ocenìní hned ve ètyøech kategoriích.
atecká soutì se konala ve dnech 2.3. 9. 2005 v rámci
48. roèníku slavností chmele a piva Doèesná 2005, které
jsou jedny z nejvìtích pivních slavností u nás. Pivovar získal dvì první místa a to v kategoriích Nealkoholická piva
(obhájil loòské prvenství) za své Primátor Nealko a Speciální pivo svìtlé za 16% Primátor Exkluziv. V kategorii Výèepní svìtlá piva se umístilo pivo Primátor Svìtlý na tøetím místì (soutìilo zde 33 piv), na ètvrtém místì se pak
ocitl v kategorii Speciální pivo tmavé 24% Primátor Double. Primátor se tak letos stal jednoznaènì nejúspìnìjí znaèkou této soutìe (pøiblíil se mu pouze Pivovar
Svijany se svým jedním prvním a dvìmi druhými místy). Pro nealkoholické pivo je to ji jeho tøetí a zároveò
nejvýznamnìjí letoní úspìch (po zisku Støíbrné pivní
peèeti ze soutìe v Táboøe a bronzovém umístìní ze
soutìní pøehlídky Pivo Èeské republiky 2005 v Èeských Budìjovicích). V atci celkem 120 vzorkù
z 24 pivovarù v 9 kategoriích hodnotilo 141 degustátorù, objektivita je zaruèena anonymitou vzorkù a soutì má svá pøísnì stanovená kritéria, kdy se hodnotí
kvalita, chu, vùnì a pøíjemnost hoøkosti kadého piva.
Vlastní soutì je povaována za jednu z pìti nejprestinìjích a nejvìtích degustaèních hodnocení u nás
a náchodský pivovar je zde úspìný ji tradiènì
 ve tøech pøedcházejících letech si celkem pøivezl 13
ocenìní. Od ledna 1993, kdy je pivovar akciovou spoleèností 100% vlastnìnou mìstem Náchod, jich získal celkovì
74, z toho 18 zahranièních, a znaèka Primátor tak patøí k nejlépe hodnoceným znaèkám piv v Èeské republice.
Pokud ji jsme byli u nealkoholických piv, dalí úspìch zaznamenalo nae Nealko ve velkém nezávislém testu uveøejnì-

ném MF DNES z 9. záøí, kde se mezi 14 pivy, které se objevují
na èeském trhu umístilo na 3.4. místì.

Primátor 13% Polotmavý  novinka z produkce pivovaru

Toto speciální polotmavé pivo (o obsahu alkoholu 5,5 % obj.),
uvedené na trh v prùbìhu mìsíce záøí a vhodnì doplòující
stávající produktovou øadu piv se stalo poslední letoní novinkou pivovaru. Díky pouití karamelového a penièného
sladu bylo docíleno úplnì nové chuové varianty náchodského piva a to originální harmonické lehké karamelové
pøíchuti a vùnì s jemnou chmelovou hoøkostí a s pøíjemným
osvìujícím øízem. Pivo, které se vyznaèuje originální èervenohnìdou barvou staré pivovarské mìdi a hustou pìnou, po napití zanechává na jazyku pøíjemný harmonický dojem, který Vás pobízí k dalímu ochutnání. Jakýkoliv delí popis piva je skoro zbyteèný  místo dalích
slov doporuèujeme jej zakoupit (napø. v nai pivovarské prodejnì  Dobroovská 130  provozní doba: pracovní den 917 hod, sobota 812 hod), vychladit nejlépe na 710 °C a pøímo ochutnat!

Pøáním pivovaru je, aby stávající spotøebitelé pøijali
polotmavou 13% jako rovnocenného partnera do rodiny naich piv, zejména speciálních. Její vznik je veden
pøedevím snahou vyjít vstøíc vem konzumentùm piva,
kteøí s oblibou svìtlá a tmavá piva míchají. Oèekáváme
také, e pøes toto pivo, urèené milovníkùm výjimeèných
záitkù, si k nám najdou cestu i noví konzumenti, kteøí tak objeví i nae dalí produkty. 13% je také jubilejním desátým pivem pivního portfolia náchodského pivovaru (nejirího v ÈR). Letos uplyne 70 let od doby, kdy se
zaèala v tehdejím Obecním pivovaru Náchod pouívat chránìná znaèka Náchodský Primátor (v souvislosti s výrobou tmavého piva)  pøedchùdce souèasné známky PRIMÁTOR  13%
polotmavá novinka byla vyrobena i na poèest tohoto výroèí.

Nejlepí doínkový koláè

SGC pøijímá zamìstnance

Nejkrásnìjí a nejchutnìjí doínkové koláèe vybrali ve ètvrtek 25. srpna na svém celostátním setkání v Èeských Budìjovicích v rámci výstavy Zemì ivitelka zástupci spoleèností sdruených ve Svazu pekaøù a cukráøù. Za nejkrásnìjí, nejchutnìjí
a bezkonkurenèní ocenila porota doínkový skvost, koláè akciové spoleènosti Pekárny a cukrárny Náchod. Tento pekaøský perk
potvrdil pekaøský um profesionálù pracujících v této firmì, která
v poslední dobì
sbírá jedno ocenìní za druhým v oblasti
pekaøské i cukráøské výroby
a nabízí tak
vem svým zákazníkùm jen
to nejlepí ve
svém oboru.
Ing. Milan
MAREK,
manager
marketingu

Pøiblinì 90 lidí pøijímá v tomto pololetí výrobce pryových
tìsnicích systémù, spoleènost Saar Gummi Czech (SGC) z Èerveného Kostelce. Zhruba polovina bude pracovat ve stávajících
prostorách firmy na zakázce pro model Golf koncernu VW. Druhá polovina najde místo v novém provozu ve Velkém Poøíèí, do
kterého se pøesune èást výroby z nìmeckého Hannoveru. Zakázka pro VW Golf bude znamenat zavedení nepøetritého provozu na klíèových výrobních linkách v Èerveném Kostelci. Navíc
pøevedení výroby z Hannoveru ji pøesahuje prostorové monosti
hlavního závodu, a proto si SGC pronajímá hlavní výrobní prostory firmy Elmer ve Velkém Poøíèí. Ji v listopadu zde bude
pracovat prvních 20 zamìstnancù a od ledna pøítího roku dalích 50. Pøedpokládá se rùst minimálnì o 50 zamìstnancù roènì a na cílový stav 200 a 300. Pro vechny bude vybudováno
nové zázemí a sociální prostory. Roziøování výroby v SGC potvrzuje vysokou dùvìru vedení mateøského koncernu ve schopnost SGC zvládnout nárùst výroby. Rychlost expanze byla ocenìna titulem Exportér roku 2004 v kategorii støedních podnikù.
Firma si postupnì vybudovala vývojové zázemí, které jí umoòuje zajistit zakázku v celém jejím prùbìhu. To je dùleité
z hlediska budoucnosti firmy, protoe v zemích s vyími náklady se udrí jen technologicky vyspìlá výroba.
Petr Lika, www.sgc.cz, www.saargummi.com

je z Náchoda

pro Èervený Kostelec a Velké Poøíèí

Náchodský zpravodaj

EKOutek

U jste vyrábìli ptaèí budku? Nejvhodnìjí
doba pro její vyvìení je
právì na podzim nebo
bìhem zimy, kdy se novì vyrobená budka vyvìtrá a staèí splynout s okolím. Ptákùm nezáleí na jejím tvaru a provedení,
ale pøedevím na rozmìrech jejího dna
a vletového otvoru. Jak má vypadat vhodná budka napø. pro sýkory (tzv. sýkorník)? Rozmìr dna by mìl být minimálnì
13x14 cm, vnitøní výka budky 2327
cm, prùmìr vletového otvoru 3,23,5 cm
a výka zavìení 23 m. V sýkornících
s oblibou hnízdí napø. i krutihlav obecný,
lejsek èernohlavý a bìlokrký, brhlík lesní a rehek zahradní, vyhovuje jim oválný
vletový otvor o íøce 3 cm a výce 4,5
cm. Prùmìr otvoru 2,8 cm bude vyhovovat jen sýkoøe modøince, babce, luní, parukáøce a úhelníèkovi.
Pøi výrobì budky pouijeme desky
o tlouce pøiblinì 2 cm. Z vnitøní strany budky desky nehoblujeme, ptáci by se
obtínì dostávali z dutiny. Dno udìláme
vsazené mezi boky, jinak by mohlo èasem odpadnout. Budku vyrobíme s otevírací støíkou, která by mìla pøesahovat
asi 4 cm nad vletový otvor, pod který nikdy nedáváme bidélko (usnadòuje pøístup
koèkám). Mláïata ptákù navíc chráníme
umístìním hranolku pod vletovým otvorem uvnitø budky (obr. 1). Povrch budky
natøeme hnìdou nebo zelenou barvou
a støechu mùeme pøekrýt krytinou (lino,
IPA) pro zvýení ivotnosti. Nakonec budku zavìsíme na drát s oky  snadno se
snímá. Umístíme ji otvorem podle smìru
pøevládajícího proudìní vìtru, tedy na JV
nebo do závìtøí, v místech s vìtím mnostvím stromù a keøù, kde bude dostatek
potravy.
Dalím vhodným typem budky pro drobné ptáky je tzv. rehkovník (obr. 2), který osídlují s oblibou rehci domácí, lejsci
edí a konipasi. Ten by mìl mít rozmìr
dna min. 14x14 cm, vnitøní výku budky
14 cm, vletový otvor 2/3 pøední stìny
a výku zavìení 23 m. Rehkovníky
umísujeme na zahradních zdech, pod
støechy obytných i hospodáøských budov,
nebo i na stromy tak, aby odpolední slunce nesvítilo pøímo do budky.
obr. 1
obr. 2

Ing. Kateøina Cejnarová
Odbor ivotního prostøedí
(Zdroj: http://www.iweb.cz/mos/budky.htm)



Kolik stojí cesta autem a kolik vlakem?
Dojídìní veøejnou dopravou mùe být
a tøikrát levnìjí ne vlastním automobilem
Zdraení benzinu dìlá vrásky na èele
nejednomu øidièi. Kolik z nich ale nìkdy
pøemýlelo o tom, e by místo autem mohli
cestovat vlakem nebo autobusem? Lidé,
kteøí jsou zvyklí cestovat vlastním vozem,
èasto zapomnìli, e z jejich mìsta jezdí
pravidelné spoje veøejné dopravy. Pøitom
mezi vìtinou mìst v Královéhradeckém
kraji je zajitìno pomìrnì èasté a rychlé
spojení, a to buï vlakem nebo autobusem.
Kadý se pøirozenì zeptá, kolik penìz
pøi pøechodu na veøejnou dopravu uetøí.
Odpovìï zní  záleí na tom, odkud a kam
dojídí. V nìkterých pøípadech to ale mùe
být více ne tisíc korun mìsíènì.
Nabízíme vám tabulku s porovnáním
ceny za dopravu automobilem a veøejnou
dopravou na významných trasách v Královéhradeckém kraji.
Výraznì uetøit mohou vichni, kteøí
dnes cestují autem do Hradce Králové
z okolních mìst, jako jsou Pardubice,
Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydov,
Hoøice, Jaromìø, nebo Týnitì nad Orlicí.
Pøi pøechodu na vlak mùe úspora èinit
více ne tisíc korun mìsíènì.
I autobusová doprava nabízí výhodnìjí ceny, ne cesta vlastním autem  kolem tisíce korun mìsíènì je moné uetøit na trasách BroumovNáchod, Rychnov
nad KnìnouNáchod, Dvùr Králové nad
LabemTrutnov a dalích.
Ménì uetøí dojídìjící na krátkých trasách, i tak je ale pøi pøechodu z automobilu
do autobusu nebo vlaku moné uspoøit
nìkolik stokorun kadý mìsíc.
Zdroje dat:
Tarifní kalkulátor Èeských drah
(www.jizdenka.cz)

Cena za pouití spoje autobusových dopravcù (www.jizdnirad.cz)
Vyhledavaè silnièního spojení
(www.mapy.cz)
Výpoèet ceny individuální dopravy:
Cena individuální dopravy je pro jednoduchost vypoètena jako náklady na
benzin pøi cenì benzinu 32 Kè/litr a prùmìrné spotøebì 6 litrù/100 km (v tabulce nejsou uvedeny dalí náklady na provoz automobilu, které je ve skuteènosti
nutné uvaovat  jako napø. pojitìní, olej,
opotøebení pneumatik, opravy, apod.). Pøi
výpoètu mìsíèních nákladù je pouit prùmìrný poèet 21 pracovních dní v mìsíci.
Výpoèet ceny veøejné dopravy:
Ceny za vlak nebo autobus jsou vypoèteny z aktuálních ceníkù dopravcù. Mìsíèní jízdné za vlak je uvedeno dle ceny
mìsíèní traové jízdenky. Mìsíèní jízdné
za autobus je uvedeno jako násobek obyèejného jízdného poètem 21 pracovních
dní v mìsíci. Pokud autobusový dopravce provozuje vìtinu spojù na trase
a nabízí mìsíèní jízdenky, je uvedena
cena této mìsíèní jízdenky, co je zdùraznìno v poznámce.

Porovnání ceny individuální a veøejné dopravy (záøí 2005)
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Program v kuelkáøské hale SKK Primátor
Náchod  øíjen 2005
SO
SO
NE
NE
PÁ
PÁ
SO
SO
SO
SO
ÈT
ÈT

1.
1.
9.
9.
14.
14.
15.
15.
22.
22.
27.
27.

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

12.00
15.30
10.00
10.00
17.00
19.15
12.00
15.30
11.00
15.00
17.00
19.15

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

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

umperk
Vrchlabí
Vsetín
Vsetín
Dobruka B
Vrchlabí B
Hoøice
Jablonec
Pøerov
Pøerov
Èeské Meziøíèí
Hoøice B

III. liga mui
III. liga mui
I. liga dorostenci
I. liga dorostenky
VP sk. B mui
VP sk. A mui
III. liga mui
III. liga mui
I. liga eny
I. liga mui
VP sk. B mui
VP sk. A mui
Frantiek Majer st.

Kuelkáøská hala SKK Primátor Náchod v novém hávu

Novì renovovaná kuelkáøská hala SKK Primátor Náchod byla slavnostnì otevøena v sobotu 20. srpna 2005. Po úvodním proslovu prezidentky klubu Jany Majerové
pozdravila pøítomné místostarostka Náchoda ing. Pavla Maríková podìkovala èlenùm klubu za nádherné sportovitì. Pøítomné pozdravil i prezident Èeské kuelkáøské asociace ing. Jiøí Janèálek, CSc., který pøipomnìl, e Náchod ji trvale patøí k batám
kuelkáøského sportu u nás a jako jediný klub u nás má ve vech prvoligových
soutìích zastoupení. Slavnostním pøestøiením pásky ing. Pavlou Maríkovou byla
rekonstruovaná hala otevøena.
Po skonèení zahajovacího ceremoniálu se uskuteènilo odvetné finálové utkání Èeského poháru muù mezi SKK Primátor Náchod a KK Vykov. Náchodtí si k tøetímu
titulu mistrù Èeské republiky pøipsali i tøetí výhru v poháru a získali tolik cenìný
double.
Frantiek Majer st.

Nezapomeòte,

konèí pøihláky do turnaje neregistrovaných v kuelkách
SKK Primátor Náchod upozoròuje, e v pátek 7. 10. 2005 konèí termín pøihláek
do XXXIII. roèníku turnaje neregistrovaných v kuelkách. Pøihláky mùete pøedat
v klubovnì kuelkáøské haly vdy v podveèerních hodinách (mono vhodit do potovní schránky u vchodu) nebo na emailovou adresu: majer@cbox.cz
Informaèní schùzka a pøedání rozlosování se koná v úterý 25. 10. v 18.00 hod.
v klubovnì kuelkáøské haly. Úèast zástupcù vech drustev je velice nutná. Pøedpokládané zahájení turnaje je jetì koncem øíjna.
SKK Primátor Náchod

Rozpis utkání FK Náchod-Detné

So
Ne
So
So
So
So
So
So
So
So

17. 9.
24. 9.
1. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.
5. 11.
12. 11.
19. 11.

16.30
16.30
16.00
10.15
15.30
15.30
14.30
14.00
10.15
13.30

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

FK Náchod-Detné
Èáslav
FK Náchod-Detné
Teplice B
FK Náchod-Detné
FK Náchod-Detné
Støíkov Praha
FK Náchod-Detné
Liberec B
FK Náchod-Detné

 Bohemians 1905
 FK Náchod-Detné
 Sparta Krè
 FK Náchod-Detné
 Karlovy Vary
 Chomutov
 FK Náchod-Detné
 Èeské Budìjovice B
 FK Náchod-Detné
 FC Hradec Králové B

Pozvánka na volejbal na øíjen 2005

zápasy doma ve sportovní hale Na Hamrech, Náchod, Praská 696:
So
So
Ne
So

1.
8.
16.
22.

10.
10.
10.
10.

So

22. 10.

Ne

23. 10.

So

29. 10.

od 10.00 hod.
od 10.00 hod.
od 10.00 hod.
od 10.00 hod.

dva zápasy  eny II. liga soupeø SK Zámìl
dva zápasy  eny II. liga soupeø TJ ATC Braník Praha
dva zápasy  juniorky KP soupeø SLAVIA HK
druhý zápas po dohrání muù  eny II. liga
soupeø SOKOL PARDUBICE
od 12.00 hod. druhý zápas po dohrání en  mui KP 1. tøídy
soupeø SK JÁNSKÉ LÁZNÌ
od 10.00 hod. dva zápasy  juniorky KP
soupeø OREL STUDENEC
turnaj starích ákyò

Sokol

Tìlocvièná jednota Sokol
zve náchodskou veøejnost na
setkání, kterým si pøipomeneme
významnou událost v ivotì naeho národa, vznik samostatné Èeskoslovenské republiky v roce 1918. Oslava se uskuteèní
v pátek 28. øíjna 2005 v 10.00 hodin
u sokolovny za úèasti hudby ZU. Poloením kvìtin u pamìtní desky legionáøù
vzpomeneme i vech, kdo obìtovali ivot
pro svobodu vlasti. Tento den, kdy se pøed
osmdesátisedmi lety vyplnila touha naich
pøedkù po samostatnosti, zùstává nejkrásnìjím svátkem naí zemì.

Bìh

HronovNáchod
48. roèník silnièního bìhu
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.
Upozoròujeme obèany, aby v dobì
konání závodu mezi 10.3011.15 hod.
byli maximálnì tolerantní a ohleduplní vùèi závodníkùm po celé délce trati
zejména pak v ulici Kamenice, kde je
ji kadý závodník vyèerpán.

Mezistátní utkání
actva v atletice
Mezinárodní utkání actva se konalo
18. 9. 2005. Z mé tréninkové skupiny
reprezentovalo Èeskou republiku trio atletek: Markéta Kopecká reprezentovala
na trati 3000 metrù chùze a skonèila na
6. místì v novém osobním rekordu
18:17,90. Veronika Linhartová skonèila
na stejné trati na ètvrtém místì èasem
17:12,45. Marcela Vondøejcová zvítìzila
na trati 60 metrù v èase 8,22 v silném
protivìtru -4,2 m/s. Stejnì úspìná byla
i na trati 150 metrù ve vynikajícím èase
18,62 rovnì se silným protivìtrem.
Jiøí Vondøejc

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání

Královéhradeckého kraje
øíjen 2005

M3. 10. 2005; 16.00 hod.; Sluneèní jóga
a omlazující techniky III; Frantiek Vrba;
Z Náchod-Plhov
M3. 10. 2005 a 7.10. 2005; 15.00 hod.;
MS Word pro pokroèilé (kurz  2 setkání); Mgr. Lubo Èepa; CV Náchod
M4. 10. 2005; 9.00 hod.; Chyba jako pozitivní jev v procesu uèení; Mgr. Karla
Èerná; Z Náchod-Plhov
M 5. 10. 2005; 13.00 hod.; Country tance III; Miroslav Procházka; Z NáchodPlhov
M5. 10. 2005; 14.00 hod.; Metodika chemie II.; Alternativní laboratorní práce
z organické chemie; PhDr. Boøivoj Jodas,
Ph.D.; Z Náchod-Plhov
M 5. 10. 2005; 14.00 hod.; Øízení tøídní
schùzky a rozhovor s rodièem; Mgr. Robert Èapek; CV Náchod
M5. 10. 2005; 13.00 hod.; Fyzikální hraèky a hrátky s fyzikou; Mgr. Jaroslav Reichl; Z Náchod-Plhov
M 6. 10. 2005; 9.00 hod.; Barva, linie,
tvar, kompozice II; Mgr. Jiøí Kuèík CV
Náchod M 6. 10. 2005; 9.00 hod.; Problematika BOZP a PO ve kole. Prevence rizik v Z; Ing. Václav Zeman; Z Náchod-Plhov
M 7. 10. 2005; 9.00 hod.; Problematika
BOZP a PO ve kole. Prevence rizik
v M; Ing. Václav Zeman; CV Náchod
M 10. 10. 2005; 9.00 hod.; Jak získat peníze pro rozvoj koly; PaedDr. Lenka
Burdíková; Z Náchod-Plhov
M 10. 10. 2005; 14.00 hod..; Metodické
øady ve výtvarné výchovì. Egypt. Mgr.
Lenka Prokeová; CV Náchod
M10. 10. 2005, 14. 10. 2005; 15.00 hod.;
MS Excel (kurz  2 setkání); Mgr. Lubo
Èepa; CV Náchod
M 11. 10. 2005; 13.30 hod.; Dítì pøedkolního vìku z pohledu vývojové psychologie I; PhDr. Ladislava Køianová; Z
Náchod-Plhov
M 11. 10. 2005; 14.30 hod.; Vizáistika
II. Odìvy a volba støihu; Mgr. Vlastislava
Drtinová; CV Náchod
M 11. 10. 2005; 14.00 hod.; Netradièní
vzdìlávání uèitelského sboru; Mgr. Maja
Bihelerová; Z Náchod-Plhov
M 12. 10. 2005; 14.00 hod.; Laboratorní
cvièení z pøírodopisu. Mineralogie; Mgr.
Miroslav Pacholíèek; Z Náchod-Plhov
M 12. 10. 2005; 9.00 hod.; Hospitace vyuèovací hodiny; Mgr. Robert Èapek; CV
Náchod
M 12. 10. 2005; 13.30 hod.; Pozorování
ákù pøi vyuèování; Mgr. Robert Èapek;
CV Náchod

!

M 13. 10. 2005; 10.00 hod.; Výuka ci- M 24. 10. 2005; 16.00 hod.; Sluneèní

zích jazykù a kolská legislativa; Mgr.
Dana Janulíková; CV Náchod
M 14. 10. 2005; 9.00 hod.; Uèitel ikovaný ákem; Mgr. Jiøí Maléø; CV Náchod
M15. 10. 2005; 8.30 hod.; Malba na hedvábí v duchu darù moøe; Mgr. Lenka Prokeová; CV Náchod
M 17. 10. 2005; 10.00 hod.; Emocionální výchova; Mgr. Zdenìk Brom; Z Náchod-Plhov
M 17. 10. 2005; 14.00 hod.; Práce s médii; Mgr. Zdenìk Brom; Z Náchod-Plhov
M17. 10. 2005, 21. 10. 2005; 15.00 hod.;
Základy obsluhy internetu (kurz  2 setkání); Mgr. Lubo Èepa; CV Náchod
M 18. 10. 2005; 13.30 hod.; Dítì pøedkolního vìku z pohledu vývojové psychologie II; PhDr. Ladislava Køíanová;
Z Náchod-Plhov
M 19. 10. 2005; 14.00 hod.; Grafologické minimum 1. (cyklus); Petra Nehybová; Z Náchod-Plhov
M 19. 10. 2005; 13.00 hod.; Didaktické
situace ve vyuèování matematice I; doc.
RNDr. Jarmila Novotná, CSc.; Z NáchodPlhov
M 20. 10. 2005; 14.00 hod.; Aktivní uèení v matematice VI; Mgr. Vladimíra Èuhajová; Z Náchod-Plhov
M 20. 10. 2005; 9.00 hod.; Kapitoly z dìjin fotografie; Mgr. Jiøí Kuèík; CV Náchod
M 22. 10. 2005; 29. 10.; 9.00 hod.; Kurz
palièkování pro zaèáteèníky 1. (kurz);
Eva Horáèková; CV Náchod
M 22. 10. 2005; 9.00 hod.; Tisk, malba
a kresba na textilní materiály; Mgr. Alena Vítová-Nepraová; CV Náchod
M 22. 10. 2005; 9.00 hod.; Francouzská
sluneèní jóga a meditaèní tanec; Frantiek Vrba, Kateøina Talavaková; Z Náchod-Plhov

jóga a omlazující techniky IV; Frantiek
Vrba; Z Náchod-Plhov
M24. 10. 2005; 15.00 hod.; Metodika výuky výpoèetní techniky na 2. stupni; Z
Mgr. Lubo Èepa; CV Náchod
M 25. 10. 2005; 14.30 hod.; Kurz drhání
 macramé 1. (kurz); Mgr. Vlastislava Drtinová; CV Náchod
M26. 10. 2005; 10.00 hod.; Moderní trendy ve kolním stravování aneb ijeme ve
3. tisíciletí; Ing. Zdenìk Hladík; Z Náchod-Plhov
M 26. 10. 2005; 13.30 hod.; Aktuální
otázky hodnocení; Mgr. Robert Èapek; CV
Náchod
M 29. 10. 2005; 9.00 hod.; Kurz palièkování pro zaèáteèníky 2. (kurz); Eva Horáèková; CV Náchod
M 31. 10. 2005; 14.00 hod.; Nelineární
dìjiny; Mgr. Zdenìk Brom; Z Náchod-Plhov
M 31. 10. 2005; 15.00 hod.; Elektronická pota 1. (kurz  2 setkání); Mgr. Lubo Èepa; CV Náchod
M 31. 10. 2005; 9.00 hod.; kolní druina a její èinnost; PaedDr. Lenka Burdíková; CV Náchod
POØÁDÁME: celoroèní kurzy anglického
jazyka, nìmeckého jazyka, francouzského jazyka, ruského jazyka, pøípravné kurzy na pøijímací zkouky z matematiky,
èeského jazyka a výtvarné výchovy, kurzy výpoèetní techniky.
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  INFO na
tel. 491 422 437, 491 422 416.

Pøehled kulturních akcí
poøádaných v øíjnu 2005 Regionálním muzeem v Náchodì
Bohumír paniel
K 80. narozeninám významného náchodského umìlce B. paniela pøipravilo Regionální muzeum v Náchodì
výstavu, která je prùøezem jeho dlouholeté tvorby. Výstavu je mono zhlédnout ve výstavní síni muzea (roh Tyrovy a Zámecké ulice) v Náchodì. Vernisá probìhne 7. 10. v 16.00 hod.,
výstava potrvá do 29. 10. 2005. Otevøeno dennì mimo nedìle a pondìlí
912; 1317 hod., v sobotu 812 hod.
Praské jaro
Polsko a Èeskoslovensko v roce 1968
Na mìsíc øíjen Úøad dokumentace

a vyetøování zloèinù komunismu, Sluby kriminální policie a vyetøování
Policie ÈR Praha, Instytut Pamiêci
Narodowej Warszawa a Regionální
muzeum v Náchodì pøipravilo výstavu
vìnovanou období tzv. praského jara.
Umístìna je v pøednákovém salonku
a chodbì stálé expozice Regionálního
muzea v Náchodì a potrvá od 5. do
23. 10. 2005. Vernisá probìhne
4. øíjna v 15.00 hod. Otevøeno je dennì mimo pondìlí 912; 1317 hodin.
Výstavu si mùete prohlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì.

øíjen 2005

"

Zubní pohotovost v øíjnu 2005
1. a 2. 10.
8. a 9. 10.
15. a 16. 10.
22. a 23. 10.
28. 10.
29. a 30. 10.

MUDr. Anna Klikarová
tel.: 491 482 700
MUDr. Jan Klimek
tel.: 491 427 603
MUDr. Jana Malíková
tel: 491 428 885
MUDr. Hana Matouová
tel.: 491 470 566
MUDr. Ivana Vejmolová
tel.: 491 482 000
MUDr. Svatava Olarová
tel.: 491 472 946

PROGRAM
øíjen 2005

Havlíèkova 377
Hronov
Èeských bratøí 407
Náchod
Denisovo nábøeí 665
Náchod
Komenského 134
Nové Mìsto nad Metují
Náchodská 548
Velké Poøíèí
Komenského 48
Nové Mìsto nad Metují

w Grafíci  pro dìti 1318 let, základy rùzných grafických programù, úprava obrázkù, 3D tvorba, 2 hodiny týdnì
Vede: Ondøej Bene, zápisné: 950 Kè
w Z@vináè  otevøené poèítaèe pro dìti
1018 let , obsluha internetu, WWW,
FTP, CHAT, tvorba vlastních prezentací, hraní her po síti, úprava dokumentù
Vede: David Líbal, zápisné: 25 Kè/hodina, 200 Kè/10 hodin
w DigiFoto  krouek pro zájemce od
13 let, kteøí rádi fotografují, základy
fotografování a úprava fotografií v poèítaèi, 2 vyuèovací hodiny týdnì
Vede: Vlastislav Balcar, zápisné 950 Kè
w Softík  pro dìti 812 let , základy
práce s poèítaèem, instalování programù, správa a údrba systému, internet,
2 hodiny týdnì, Vede: David Líbal
w  Gamesníci  pro dìti 712 let, základy práce na PC, hraní her po síti,
logické hry, sportovní hry, dìti se nauèí spoutìt programy a poradit si s drobnými problémy, 2 hodiny týdnì
Garant: David Líbal, zápisné 950 Kè

w  Milé maminky
oblíbený krouek pro maminky s dìtmi
Matýsek Vás zve na úvodní schùzku,
která se koná 5. 10. 2005 v 9.30 ve
velkém sále DDM Déèko Náchod. Více
informací Vám poskytne Mgr. Andrea
Strapková, tel. 775 223 294
w DDM Déèko Náchod letos poprvé otevírá Keramiku pro pokroèilé dìti pod
vedením Martiny vorèíkové. Více informací Vám poskytne Martina vorèíková, tel. 775 223 290.
w Napakál je krouek, který je zamìøen na rozvoj komunikace zábavnou formou (hry, skupinové aktivity). Je urèen
dìtem z 2. stupnì Z. Více informací
Vám poskytne Mgr. Andrea Strapková,
tel. 775 223 294.
wNovì zrekonstruovaná Posilovna bude
otevøena od 3. 10. 2005 v budovì Déèka. Více informací Vám poskytne Mgr.
Andrea Strapková, tel. 775 223 294.
Více informací naleznete na www.deckonachod.cz

Nemlèet,

je název programu SMR200513 za finanèní podpory Královéhradeckého kraje, který byl zahájen dne 21. 9. 2005 na
Základní kole T. G. Masaryka v Náchodì.
Cyklus semináøù je urèen zájemcùm z øad
pedagogických pracovníkù majících zájem
o problematiku prevence sociálnì patologických jevù. Øeditel koly Mgr. Roman
Odváøka pøivítal v pøednákovém sále
koly 24 uèitelù z 12 kol okresu Náchod.
Podìkování za úspìný prùbìh patøí nejen úèastníkùm, ale i veliteli Mìstské
policie Náchod panu Miroslavu Horákovi
za zasvìcený výklad o funkci kamerového systému a jeho významu pro bezpeènost obèanù mìsta. Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde Archa bylo pøedstaveno panem Václavem Duchkem. Posláním tohoto zaøízením je usilovat o soci-

ální zaèlenìní a pozitivní zmìnu v ivotním zpùsobu dìtí a mládee, které se ocitly
v nepøíznivé sociální situaci. Na dalí setkání se tvùrci programu tìí 19. 10. 2005.
Na programu bude problematika sociálnì
právní ochrany dìtí.
Mgr. Jitka Müllerová,
Z T.G.M. Náchod

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 hod., v nedìli 820 hod.

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
uvádí
v sobotu 1., 8. a 15. øíjna 2005

Podzimní pøíbìhy
Køemílka a Vochomùrky,
a v sobotu 22., 29. øíjna
a 5. listopadu 2005
pohádku

Kapárek a královna

Zaèátek je vdy v sobotu v 15 hodin,
8. 10. a 29. 10. navíc jetì v 17 hodin.

Srdeènì zvou loutkáøi.

www.detemproradost.com

Nabídka práce
na sklizeò jablek

Zemìdìlské drustvo Dolany, závod
ovocnáøství, pøijímá pøihláky pracovníkù na sklizeò jablek v mìsíci øíjnu.
Jablka se sklízí ze zemì, bez ebøíkù,
práce je vhodná i pro dùchodce. Odmìna je v úkolové mzdì, podle naèesaného mnoství. Doprava je zajitìna z Èeské Skalice, Náchoda, Hronova a Nového Mìsta nad Metují.
Zájemci mají monost se pøihlásit na
závodì ovocnáøství Èeská Skalice
 Zájezd 5, PSÈ 552 03.
Telefon 491 451 105.

Náchodský zpravodaj

Senior klub

Ètvrtek 6. 10. od 14.00 hod.
 Tajný výlet 2005 na videu Josefa Zavøela
Pátek 6. 10. od 6.00 hod.  Zájezd do Prahy a okolí  Dny
seniorù na ofínì, zámek Ctìnice a zámek a muzeum v Roztokách  odjezd od bývalého Tepna klubu v 6.00 hod.
Ètvrtek 13. 10. od 14.00 hod.  Beseda s politologem Jiøím
Pehe na téma Senioøi v Evropské unii
Ètvrtek 20. 10. od 14.00 hod.  Pokraèování Kanadských støepinek u videa s Josefem Zavøelem (Ontario place, jezero Mikisew a dalí)
Ètvrtek 27. 10. od 14.00 hod.  Madeira  ostrov orchidejí 
slovem a videem provede ing. Marie Talafantová
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

Výbor Sdruení zdravotnì postiených Náchod srdeènì zve
své èleny a pøátele na odpolední posezení do velkého sálu restaurace VATIKÁN. Sejdeme se ve ètvrtek 3. øíjna od 13.30
hod. Poslechneme si zajímavou pøednáku o exotické zemi MADAGASKAR, s promítáním diapozitivù. Pøednáet bude paní
Ing. Pavla Taichmanová. Následuje káva se zákuskem a pokraèovat bude pan Èerný s pøednákou: Povídání o bylinkách.
Podveèer zakonèíme chutnou veèeøí. Poplatek úèastníka èiní
65 Kè èlen a 75 Kè neèlen. Pøihláky pøijímáme kadou støedu
od 1315 hod. v naí klubovnì. Suterén bývalého Okresního
úøadu v Náchodì. Také lze na telefonním èísle 491 421 292.
Nechat déle vyzvánìt. Výbor pøeje úèastníkùm pøíjemnì proité odpoledne.
Obèanské Sdruení zdravotnì postiených Náchod uskuteènilo dne 14. øíjna 2005 velkou pracovní schùzi, které se zúèastnilo 97 èlenù a est významných hostù. Pozvání pøijali: starosta mìsta Náchoda pan ing. Oldøich Ètvrteèka, øeditel Oblastní nemocnice Náchod pan ing. Josef imurda, zástupce Veobecné
zdravotní pojiovny v ÈR  Okresní pojiovna Náchod pan MUDr.
Miroslav Cvejn, vedoucí Odboru sociálních vìcí a zdravotnictví
Mìstského úøadu v Náchodì pan Bc. Pavel Schuma a vedoucí
poty Náchod 1 paní Svatava Horáková. Pan Bata z Èerveného
Kostelce pøedvedl nový typ elektrického invalidního vozíku.
Z bohaté diskuze vybíráme:
Podìkování patøí za zøízení informaèního centra, vèetnì
indukèní smyèky pro obèany se sluchovým postiením, ale velice postrádáme lùka akutní rehabilitace zejména pro pooperaèní péèi. Ta jsou v zámìru Oblastní nemocnice Náchod, sdìlil
øeditel nemocnice. Slabozrakým a nevidomým vadí neuspoøádanì umístìní reklam na chodnících. Parkování pro tìce
postiené obèany je ve mìstì nedostateèné. Nebezpeèí ohroující ivot jsou pøechody vozovek, z dùvodu silnièního provozu. Obchvat Náchoda akutní. Ohroují nás také cyklisté na
chodnících. Dìkujeme náchodské potì 1 za pøíslib bezbariérového zpøístupnìní pøízemí v mìsíci listopadu.
Otázek k diskuzi na vechny hosty bylo hodnì. Výbor sdruení zdravotnì postiených touto cestou dìkuje vem hostùm
nejen za pøijaté pozvání. Zároveò bychom chtìli podìkovat za
bohatou diskuzi, která se dotýkala mnoha problémù øeitelných
a ji v krátkém èi delím èasovém horizontu...
Dìkujeme panu starostovi, radním a zastupitelùm za vstøícnost, pochopení a pomoc, kterou vìnují vem svým obèanùm.
Kvìtoslav Kábrt

#

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Bohosluby  nedìle 8.30, biblická hodina  pondìlí 16.30,
úøední hodiny  pondìlí a støeda  912 a 1317 hod. Tel. 491
426 223, mobil 737 475 945. Kolumbárium otevøeno dennì od
817 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov se dávají do chodby
v pytlích a krabicích od pondìlí do soboty od 817 hod. Hlaste
jména Vaich zesnulých do obìtinkového vìnce, vzpomínkové
bohosluby v Husovì sboru jsou 1. 11. a 2. 11. 2005 v 16 hod.
støeda 5. 10. 19 hod.  varhanní koncert v Husovì sboru
v rámci Orlicko-kladského varhanního festivalu  Václav Uhlíøvarhany, Jiøí Houdek  trubka.
sobota 8. 10.  17 hod. koncert v Husovì sboru pìveckého
sboru Jiráskova gymnázia v Náchodì pøi pøíleitosti 20. výroèí
od zaloení.

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,tel./fax 491 427 332; mobil:
604 947 739. Kazatel bratr Hofman, Vikáø: Mgr. Radovan Kotalík, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30, biblické studium ve
støedu v 18.30 hodin.

Pozvánka na koncert
Pìvecký sbor studentù Jiráskova gymnázia poøádá koncert
u pøíleitosti 20 let svého trvání.
Sobota 8. øíjna 2005 v 17 hodin v Husovì sboru v Náchodì.
Vstupné dobrovolné.

GALERIE

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

Ruské malíøství 19. století

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

Pavel Sukdolák

výbìr z grafické tvorby
z Nového Mìsta nad Metují. (2. 9.  6. 11.)
Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí,
912 a 1317 hodin.

$

øíjen 2005

Mìstská knihovna Náchod
informuje  øíjen 2005
 Týden knihoven 3.8. 10. 2005
Sedmý roèník celostátní akce, jejím cílem je upozornit irokou veøejnost na èinnost
a sluby knihoven, které patøí k nejdostupnìjím kulturním zaøízením pro obèany
vech vìkových kategorií. Mìstská knihovna v Náchodì pøipravila k Týdnu knihoven
následující akce:
Oddìlení pro dìti:
 Pondìlí 3. 10. Velké øíjnové spoleèné ètení
Pozvánka pro vechny dìti i dospìlé, kteøí rádi ètou nahlas nebo èetbì rádi naslouchají a najdou si èas na ètení spoleèné. Pøijïte do oddìlení pro dìti naí knihovny èíst
sobì i ostatním ze své oblíbené dìtské kníky. Èteme nonstop od 13 do 17 hodin. Èíst
se bude v knihovnách po celé Èeské republice.
 Úterý 4. 10. Z pohádky do pohádky
Pohádkové soutìení pro dìti z mateøských kol a 1. stupnì základních kol
 Støeda 5. 10. Staò se literárním kritikem
Zaèátek akce, která snad nebude mít konec. Má pøeètenou kníku a zaujala tì,
natvala tì, okouzlila tì Napi na ni hodnocení  recenzi. Jak by mìla vypadat:
Autor (pøíjmení a jméno): Název. Nakladatelství a rok vydání.
Tvoje hodnocení (proè se ti líbila nebo nelíbila, co nejvíc, jaký byl hrdina apod.)
Tvùj vìk. Tvoje jméno (nemusí být).
 Ètvrtek 6. 10. Turnaj v PEXESU a ve SCRABBLE
Od 13 do 17 hodin se pøijï pøesvìdèit, jak umí hrát. Pro vítìze jsou pøichystány
drobné ceny.
 Pátek 7. 10. Den pro rodinu  Den otevøených dveøí v knihovnì od 9 do 17 hodin
Milé dìti, pøiveïte své rodièe, prarodièe, sourozence a ukate jim knihovnu. Nauèíme
vás také skládat origami, mùete lutit literární kvízy nebo si zkusit zahrát maòáskové divadlo.
 Srdeènì zveme na literárnì hudební setkání:
Ètvrtek 6. 10. 2005 v 18 hodin, sálek ve 2. poschodí mìstské knihovny
Bát se a krást aneb Nebezpeèí, jaké je tvé jméno? Poøad spisovatelky Terezy
Brdeèkové a písnièkáøe Jiøího Dìdeèka  Autorské ètení, písnièky Jiøího Dìdeèka,
dialog s publikem, prodej knih obou autorù, autogramiáda. Vstupné 30 Kè.
Do 14. 10. 2005 Výstava mladých fotografù Marek tim  Inscenované fotografie,
Petr Bartoò  Obrázky z Indie (Sálek ve 2. poschodí mìstské knihovny)
 17.19. 10. 2005 Ve spolupráci s obèanským sdruením Pro Náchod a divadlem
DRED v rámci akce panìlské dny v Náchodì se v mìstské knihovnì uskuteèní:
 Ètení panìlských pohádek, v oddìlení pro dìti vdy od 16.30 do 17 hodin
 Hodina s Quijotem (ètení z velkého díla panìlské i svìtové literatury Dùmyslný
rytíø don Quijote de la Mancha, jeho autorem je Miguel de Cervantes Y Saavedra),
v pøízemí knihovny vdy v 1011 hod. a 1516 hod.
 Veèer poezie panìlského básníka Federica Garcíi Lorcy, v pøízemí knihovny
v úterý 18. 10. od 18.30 hodin.
Na vechny akce vstup volný.

Pozvánka na koncert
Kulturní dùm Rtynì v Podkrkonoí
Pátek 21. øíjna v 19.30 hodin

Praská hudební skupina P.R.S.T.
vznikla v roce 2004 na popud náchodského rodáka Josefa Maliny.
Pùsobil v bluegrassové kapele Fifty Fingers, ale hostuje také napøíklad s Robertem Køesanem a Druhou Trávou.
Bìhem studií na jazzové Konzervatoøi
Jaroslava Jeka v Praze se seznamuje
s vynikajícími muzikanty (Radek Hlávka
 kytara, Tomá Vokurka  bicí, Svatka
tìpánková  kontrabas, zpìv) a po esti
mìsících zkouení spoleènì natáèí maxisingl P.R.S.T. 2004. Potom u následují

koncerty v klubech a na hudebních festivalech po celé Èeské republice.
Jejich hudba se dá charakterizovat jako
urèitá odno amerického folkrocku s prvky
jazzu. Repertoár skupiny je postaven pøedevím na písních zpívaných v angliètinì
(a-la Norah Jones), prokládaných autorskými instrumentálními skladbami. Celkový
sound charakterizuje enský sólový zpìv,
doplnìný dobøe znìjícími vokály. Vkusné
arane a výborná instrumentální úroveò
muzikantù, øadí kapelu mezi pièky tohoto alternativního ánru u nás, pøièem
potírá zkomercionalizované hudební mylení, je se nám nìkterá média v posledních letech snaí vsugerovat.
Více na www.prst-band.com

Praská hudební skupina P.R.S.T.
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