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L i s t o p a d
podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu
o svátku svatomartinském, zvaný té mìsíc svatého
Huberta, nejvyího patrona myslivcù.
Ve vzdálených horských hvozdech doznìlo øíjné troubení jelenù lesních, v oborách na lesnatém vrchu Montace nad
Náchodem pomalu konèí lásky èas daòkù, provázený daleko slyitelnými údery
mohutného paroí statných lopatáèù, jejich èervenohnìdé boky, bíle groované,
se pøebarvují na smutnou zimní eï.
V tomto èase listopadovém vycházejí tlupy muflonù z houtin v hlubokých roklích
Draèí díry pod Malinovými bøezinami
a v Bavorovì údolí za Bìlovsí u polských
hranic. Brodíce se spadaným bukovým
listím vytahují na pastviny pod Dobroovem, kde nejsilnìjí mufloní berani svádìjí tuhé souboje o zdánlivì lhostejnì
pøihlíející muflonky. Ano, nastává listopad, který je té mìsícem øíje muflonù,
této vzácné a majestátní zvìøe, je se
k nám dostala a ze vzdálené Korsiky
a Sardinie. Lesnaté prudké a èlenité stránì nad Náchodem skýtají pro muflona
ideální podmínky, kde vychází na svaité
louky za avnatou pastvou a na balvanech místy vystupujících skal si dokonale obruuje neustále dorùstající spárky
svých silných bìhù. Vak nejeden z lovcù
ji zatouil ozdobit stìnu svého bytu trofejí mohutných mufloních toulcù a váil
proto cestu do Náchoda a ze vzdálené
ciziny. Muflon jest tak jistì chloubou náchodských revírù.

Do zadumaného, rùznobarevným listím
ovìnèeného listopadového dne se nese
mìkký hlahol lesního rohu. To náchodtí
myslivci se scházejí na prvních honech
na drobnou zvìø, vìrni tradici naí èeské
myslivosti. Ale s ohledem na nízké stavy
drobné zvìøe symbolicky uloví pouze jednoho zajíce, aby byl do tomboly na poslední leè, snaíce se zachovat drunost
kdysi tak slavných podzimních honù. Ale
ji s prvním snìhovým poprakem, který
èasto na svatého Martina bývá, odkládají
puky a lovecké náèiní. Navzdory protivnì chladnému a vlezlému poèasí míøí do
lesù, aby bohatì zaloili seno do jeslí krmelcù, nasypali jádro do korýtek, pod
zásypy a tak ulevili zvìøi strádající s pøibývajícím snìhem a nastupující zimou. Zvìø
srnèí, mufloní, èerná i drobná se toulá,
hledajíc ochranné kryty, krmné boudy,
zásypy a jesle, aby si tam odpoèala a své
hladové aludky alespoò zèásti nasytila.
Kadá, i sebemení péèe, kterou myslivec
nebo dobrý èlovìk pøispìje ke zmírnìní
nouze strádající zvìøe, je chvályhodným
úkonem pro hladovìjící nìmou tváø a je
tak èásteènì splaceným dluhem pøírodì
za její tìdrost. Pøírodì, která se zdánlivì ukládá k zimnímu spánku.
Ing. Josef Haek
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Zprávy
z radnice
Zastupitelstvo mìsta 26. 9. 2005

Majetkoprávní úkony
l ZM schválilo provedení výkupu ideální
poloviny domu èp. 577 v Komenského ulici
spolu se stavební parcelou è. 825 ve
v k. ú. Náchod.
l ZM schválilo nabytí èásti pozemkové
parcely è. 894/6 v ulici V Tøeinkách
v k.ú. Náchod do vlastnictví mìsta Náchoda
s tím, e mìsto Náchod uhradí vekeré
náklady spojené s pøevodem vèetnì danì
z pøevodu nemovitostí. Jedná se o pozemek, kterého se dotkne pøedpokládaná
rekonstrukce komunikace V Tøeinkách.
l ZM schválilo prodej èásti pozemku stavební parcely è. 456, která bezprostøednì navazuje na objekt èp. 333 v ulici
Parkány. V místì zùstane prostor pro
chodník íøky 2,6 m. Náklady spojené
s pøevodem vèetnì danì z pøevodu nemovitostí uhradí kupující.
l ZM schválilo bezúplatné nabytí pozemkových parcel 337/7, 337/10, 337/11
v k.ú. Náchod od Královéhradeckého kraje
formou darovací smlouvy s tím, e mìsto
Náchod uhradí vekeré náklady s pøevodem spojené a dále prodej pozemkových
parcel è. 338/4 a 2155/2 do vlastnictví
ÈR  Øeditelství silnic a dálnic za cenu
dle znaleckého posudku. Jedná se o pozemky dotèené rekonstrukcí silnice
è. I/14 v úseku Plhov  Dolní Radechová a tìmito úkony dojde k majetkoprávnímu narovnání pozemkù.
l ZM schválila provedení výkupu pozemku è. 1399/2 (souèást místní komunikace Máchova nad Déèkem) od Pozemkového fondu ÈR do vlastnictví mìsta Náchoda za cenu dle znaleckého posudku.
l ZM zamítlo prodej pozemkových parcel, které tvoøí bezprostøední okolí fotbalového høitì na dolním Babí v ulici Broumovská s tím, e uvedené pozemky budou dány SK Babí do výpùjèky.
l ZM schválilo provedení výkupu pozemkové parcely è. 540/7 v k. ú. Lipí u Náchoda. Jedná se o pozemek, který vznikl
ustoupením plotu zahrady vlastníkù podél rekonstruované cesty ulice Pod Lipím
v r. 2000 v místech, kde se napojuje na
státní silnici.
l ZM zamítlo prodej dvou obytných domù
èp. 617 a èp. 618 se stav. parcelami
è. 834 a è. 835 v ulici Borská v Náchodì.
l ZM schválilo provedení výkupu pozemku pozemkové parcely è. 240/7 v Bìlovsi
od Pozemkového fondu ÈR do vlastnictví
mìsta Náchoda za cenu dle znaleckého
posudku. Jedná se o pozemek v prostoru

louky u lázní Bìloves  u jezu pøes øeku
Metuji.
l ZM zruilo pùvodní rozhodnutí z 1. 1.
1999 a zamítlo nabytí èásti pozemkové
parcely è. 632/2 v Bìlovsi (u celnice)
vèetnì stavby silnice na tomto pozemku
z vlastnictví Královéhradeckého kraje do
vlastnictví mìsta Náchoda.
l ZM schválilo prodej pozemkové parcely
è. 702/2 k. ú. Náchod za cenu dle znaleckého posudku s úhradou vekerých nákladù spojených s prodejem vè. danì z pøevodu nemovitostí. Jedná se o pozemek svahu
nad garáemi v ulici Vodárenská.
l ZM schválilo zámìr prodeje pozemkù
v Bìlovsi (u Kauflandu) pro výstavbu
nákupního støediska. Dále zastupitelstvo
souhlasilo s uzavøením Smlouvy o budoucí
kupní smlouvì s budoucím kupujícím
MAGNUM CZ, s. r. o., Prùhonice za podmínky, e se na základì zveøejnìní zámìru nepøihlásí dalí zájemce.
l ZM schválilo prodej celého balíku akcií
akciové spoleènosti BARTOÒ  textilní
závody z majetku mìsta Náchoda.
ádost o grant
l ZM schválilo podání ádosti o grant do
Fondu mikroprojektù Zastavte se u nás
v rámci projektu INTERREG IIIA v roce
2005.
l ZM prohlásilo, e mìsto Náchod zajistí
financování 100 % nákladù tohoto projektu z vlastních zdrojù do doby, ne bude
vyplacena dotace z Interregu IIIA  Fondu mikroprojektù.
Pøedpokládaný projekt konkrétnì realizuje spolupráci mezi Náchodem a Kudowa Zdrój a mezi Královéhradeckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím na základì partnerských smluv. Jeho základem
je nabídka výletù, které zaèínají a konèí
v Náchodì. Snahou je udret turisty co
nejdéle v naem mìstì.
Strategický plán rozvoje Náchodska
l ZM schválilo Strategický plán rozvoje
Náchodska.
Partnerská smlouva s obcí
Kramolna o realizaci cyklostezky
l ZM schválilo Smlouvu o partnerství
s obcí Kramolna na realizaci projektu
Stezka pro cyklisty v úseku Krkonoská
ulice  Vojenský høbitov  Kramolna
na úsek místní komunikace Vojenský
høbitov  Kramolna.
Dotace pro TJ Sokol Staré Mìsto
l ZM schválilo poskytnutí investièní dotace TJ Sokol Staré Mìsto-Náchod ve výi
70 000 Kè na rekonstrukci støechy sokolovny èp. 263 Na Skalce v Náchodì
a smlouvu o poskytnutí této dotace.
Láznì Bìloves
l ZM povìøilo vedení mìsta Náchoda jednáním s realitní kanceláøí, která zastupuje souèasného majitele lázní Bìloves.

TELEGRAFICKY:

l ZM schválilo rozbor hospodaøení mìsta Náchoda za I. pololetí roku 2005.

Rada mìsta 4. 10. 2005

Náchodské mateøské koly
l RM schválila výjimku z poètu dìtí na
kolní rok 2005/2006 v M Havlíèkova
(Plhov), M Komenského, M Myslbekova, M Vanèurova a M Vítkova dle návrhu.
Dle kolského zákona mùe mìsto jako
zøizovatel mateøských kol povolit výjimku do 4 dìtí ve tøídì ze stanoveného poètu 24 a na 28 dìtí.
l RM schválila vyuití úplaty za vzdìlávání v náchodských mateøských kolách
v letoním roce mimoøádnì na zkvalitnìní jejich vybavení.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy uzavøené se spoleèností BOHEMIA SOLAR, s. r. o., na pronájem objektu NON-STOPu v ulici Kpt. Jaroe výpovìdí s roèní výpovìdní lhùtou. Výpovìï
by mìla být pøedána nájemci do 31. 10.
2005. Zároveò rada souhlasila se zahájením jednání s jednatelem této spoleènosti o ukonèení nájemní smlouvy dohodou.
l RM uzavøela dohodu o ukonèení nájemní smlouvy na nebytový prostor kanceláøe è. 3 v Náchodì, Masarykovo nám.
èp. 1 (stará radnice) s Regional Development Agency Rychnov nad Knìnou
k 31. 10. 2005.
ádosti o dotace
l RM schválila pøedloenou ádost o dotaci pro Spoleènost pro pomoc pøi Huntingtonovì chorobì (na poøádání rekondiènì-edukaèního pobytu ve dnech
14.16. 10. 2005) a ádost o dotaci pro
Svaz tìlesnì postiených v ÈR (na zajitìní otevøeného semináøe ivot se zdravotním postiením).
Spoleènosti s ruèením omezeným, jejich
jediným spoleèníkem je mìsto Náchod
Návrh na úpravu kompetencí jednatelù
obchodních spoleèností, jejich jediným
spoleèníkem je mìsto Náchod, vznikl na
základì doporuèení èlenù dozorèích rad
tìchto spoleèností.
l RM v pùsobnosti valné hromady Lesù
mìsta Náchoda, spol. s r. o., Technických
slueb Náchod, s. r. o., a Správy budov
Náchod, s. r. o., si vyhradila právo rozhodovat o nákupech investièních prostøedkù v tìchto obchodních spoleènostech
s poøizovací cenou 200 tis. Kè bez DPH
a vyí.
Norské fondy
V souèasné dobì pøipravuje Královéhradecký kraj program, který by mohl vyuívat finanèní prostøedky z Norských fondù (více informací o Norských fondech
naleznete na www.mfcr.cz). Mìsto Náchod
by mohlo do tohoto programu zaøadit
nìkteré akce, které v dohledné dobì pøipravuje  rekonstrukce základních a mateøských kol, rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy pro potøeby ZU
a dìtská høitì.

Náchodský zpravodaj
Výzva k podávání ádostí je pøipravována
na podzim roku 2006 a vzhledem k tomu,
e k jejich podání bude nutné doloit kromì jiného èasovì nároèné dokumenty (studie proveditelnosti, rozpoèet, projektová
dokumentace, logický rámec), je nutné
zapoèít jejich pøípravu ji nyní.
Mìsto by mohlo ádat o dotaci na tyto
pøipravované akce  ZU Náchod (rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy,
M Komenského (pøipravované zateplení)
a Z Plhov (pøipravovaná rekonstrukce).
l RM souhlasila s pøípravou potøebných
podkladù na tyto akce.
Obec Vysokov
 kanalizace prùmyslová zóna Vysokov
Obec Vysokov pøipravuje výstavbu prùmyslové zóny na svých pozemcích pøi státní mezinárodní silnici I-33. V souèasné
dobì zpracovává projektovou dokumentaci na kanalizaci prùmyslové zóny. Na
tento projekt obec získala dotaci z Královéhradeckého kraje ve výi 70 % oèekávaných nákladù. V této souvislosti
se obec Vysokov obrátila na mìsto Náchod s ádostí o poskytnutí finanèního pøíspìvku.
l RM schválila poskytnutí 50 tis. Kè obci
Vysokov na dotaci na projektovou dokumentaci kanalizace prùmyslové zóny Vysokov. V pøípadì, e investici od obce Vysokov bude odkoupena a. s. VaK Náchod,
bude tato dotace mìstu Náchod vrácena.

!

Na CD budou dvì náchodské me
Pøi natáèení me na zaèátku øíjna
v profesionálním studiu v Praze Ve Smeèkách vznikla dohoda s panem Celbou
o poskytnutí nahrávky, kterou také vytvoøil pro Náchod  Me pro sv. Vavøince.
Nahrávku poøídil a financoval sám autor
ve stejném studiu. Obì díla provedl dirigent Mario Klemens. První v roce 2003
se Smíeným sborem Pavla Kühna, druhou s Praským filharmonickým sborem
letos v øíjnu, obì s Filharmoniky mìsta
Prahy v hudební reii Jiøího Zobaèe. Profesionalita nahrávky slibuje hodnotné dílo
váné hudby urèené pro vánoèní èas
a vhodné jako vánoèní dárek.

Natáèení me v Praze mìlo velký
úspìch i u praských muzikantù, pan Celba byl vyzván, aby napsal úpravu me pro
varhany a komorní sbor, aby muzikanti
mohli uvést mi v tomto obsazení o letoních Vánocích v Praze.
Zaèátkem prosince letoního roku bychom chtìli CD pøedstavit veøejnosti, snaíme se proto vytvoøit i vhodný a dùstojný
obal, jeho souèástí bude i èeský text me
od náchodského básníka Libora Volného.
CD by mìlo být v prodeji zaèátkem prosince v náchodských prodejnách Informaèního centra a Knihkupectví na Kamenici.
Eva Foøtová  vedoucí Odboru kolství,
kultury a sportu

Trojèátka
Ve støedu 19. øíjna v dopoledních hodinách se v obøadní síni náchodské radnice
uskuteènilo malé slavnostní pøijetí manelù Cvrkalových s dìtmi.
Maminku, která je zamìstnankyní
Mìstského úøadu v Náchodì, a její devítimìsíèní trojèata, pøivítal starosta ing. Oldøich Ètvrteèka, místostarostka ing. Pavla Maríková, tajemník MìÚ Náchod Pavel Nývlt, vedoucí Odboru kolství kultury
a sportu Eva Foøtová, vedoucí Odboru
kanceláøe tajemníka Mgr. Hana Mílová
a také zástupci odborù.
Rodinì byly pøedány dárky, které uijí
pøedevím trojèátka Rozárka, Jonatán
a Mikulá, a dostalo se i na o nìco starího bratøíèka Frantika.

Výmìna obèanských prùkazù

doplnìní informace z øíjnového èísla
Váení obèané,
v øíjnovém Náchodském zpravodaji
jsme zveøejnili informaci o povinné výmìnì obèanských prùkazù do konce
roku 2005. Výmìna se týká vech obèanských prùkazù vydaných do 31. prosince 1994 (jak OP typu kníka, tak
typu karta s dobou platnosti bez omezení nebo platnost prodlouena bez
omezení).
Dne 1. 10. 2005 vyla ve sbírce zákonù è. 395/2005 zmìna zákona o obèanských prùkazech è. 328/1999 Sb.
v platném znìní, kterou ji nebylo moné z technických dùvodù zaøadit do pøedelé informace. Výe uvedená výmìna
OP se netýká obèanských prùkazù
vydaných obèanùm narozeným pøed
1. lednem 1936, pokud není v tìchto
obèanských prùkazech doba ukonèení platnosti vyznaèena konkrétním
datem. Upozoròujeme vak na povinnost obèanù poádat o nový obèanský

prùkaz v pøípadì, e dolo ke zmìnì
údajù v nìm uvedených, tj. napø. ovdovìní, rozvod, zmìna trvalého pobytu,
atp. Takový OP, by s platností bez omezení, je nutné vymìnit. Zmìnu údaje
je tøeba øádnì doloit listinou (úmrtní
list, rozsudek o rozvodu, potvrzení
o zmìnì TP, ).
Rovnì upozoròujeme na skuteènost,
e od 1. 1. 2006 bude moné vycestovat do zemí EU (tedy i Polska) pouze
na obèanský prùkaz se strojovì èitelnou zónou (nikoliv na CP typu kníka
nebo OP typu karta vydaného od 1. 5.
1993 do 31. 12. 1994) nebo na platný
cestovní pas.
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
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Kronika
Narodili se v záøí 2005
3. 9.
4. 9.
13. 9.
13. 9.
14. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
16. 9.
20. 9.
25. 9.

Andrea Mareová
Anna Vokùrková
Evelína Marie Kuzinska
Martin Samko
Jiøí Petránek
árka Tomková
Adam ulc
Bára Sodomková
Daniel Strnad
David Balánek
Michaela Fettersová

Byli oddáni v záøí 2005
2. 9.
Michal Doleal, Náchod
Eva Nadhajská, Tøebechovice p. Orebem
3. 9.
Miroslav Horák, Náchod
Hana Rothová, Náchod
Miroslav Holeèek, Studnice
Rita Jánská, Studnice
9. 9.
Pavel Forman, Dolní Radechová
Monika Valáková, Horní Radechová
Jan Dobe, Slatina
Lenka Maríková, Slatina

ON Náchod

Bezdrátová naslouchací souprava
V srpnu letoního roku probìhla instalace bezdrátové naslouchací soupravy
INTERHELP v èekárnì chirurgické ambulance v ambulantním pavilonu. Toto
zaøízení slouí ke zlepení komunikace
mezi ménì slyícími pacienty a zdravotní
sestrou. Pacienti, kteøí pouívají naslouchadla, musí pro zajitìní této komunikace pøepnout svá sluchadla do modulu
T. Bezdrátový systém je koncipován jako
vysílaè  pøijímaè, kde vysílaèem je mikrofon spojený s vlastním vysílaèem. Pøijímaèem je pak zesilovaè, který hlas zesiluje pomocí indukèní køivky do naslouchadel pacientù. V dohledné dobì bude
celá tato souprava instalována i do dalích vybraných èekáren. Jsem pøesvìdèen,
e instalace této techniky je velkou pomocí pro vechny pacienty s vadami sluchu.
Nová evidence pacientù
v ambulantním pavilonu
S úèinností od 10. 10. 2005 dolo
k pøechodu na nový systém evidence pacientù v ambulantním pavilonu Oblastní
nemocnice Náchod, a. s. Zmìna se týká

Rogel Suissa, Izrael
Dagmar vorcová, Náchod
10. 9.
Milan Dohnal, Jasenná
Eva Kratìnová, Jasenná
17. 9.
Jan Havlásek, Police nad Metují
Iveta Zábranská, Náchod
Miroslav Franc, Náchod
Simona Lehocká, Náchod
Jiøí Vávra, Náchod
Dita Kaufmanová, Náchod
Karel Köhler, Hronov
Kateøina Køesanová, Hronov
23. 9.
Jaroslav Müller, Náchod
Miroslava Bubeníèková, Náchod
24. 9.
Luká Hudec, Jablonec nad Nisou
Alice Hlavatá, Liberec
30. 9.
Michal Èernák, Rtynì v Podkrkonoí
Lenka Kadaníková, Rtynì v Podkrk.
Jiøí Trejtnar, Praha
Petra Tomeová, Náchod
Jiøí Souèek, Náchod
Lucie Kubínková, Náchod
Petr Vaíèek, Náchod
Martina Sauèuková, Náchod
Richard Zaydlar, Náchod
Woraluk Rodsawat, Thajské království
vech odborných ambulancí v pavilonu.
Netýká se radiologického oddìlení. Vichni pøíchozí pacienti jsou povinni se pøed
vstupem do ambulance zaevidovat v recepci Infocentra v pøízemí nebo v suterénu ambulantního pavilonu. Upozoròuji
na povinnost, e vichni pacienti, kteøí
jdou na oetøení do vech ambulancí, musí
mít s sebou kartièku zdravotní pojiovny. V pøípadì jakýchkoliv dotazù volejte
prosím informaèní linku Oblastní nemocnice Náchod, a. s.  491 601 601.
Ing. Josef imurda, øeditel Oblastní
nemocnice Náchod, a. s.

D o t e k y
výstava 21.27. 11. 2005
v prostorách Regionálního muzea
v Náchodì, Masarykovo námìstí
vernisá v pondìlí 21. 11. 2005
od 17 hodin
jste srdeènì zváni
Výstava je poøádána ve spolupráci:
Stacionáøe Cesta v Náchodì
pro dìti a mláde
Pomocné koly pøi Zv v Náchodì
Kytice  aranérského krouku
pøi Z Komenského Náchod
program: slavnostní zahájení
výstavy  uvítání hostù
vystoupení ákù ZU v Náchodì
Dìkujeme za návtìvu

POZVÁNKA

Den veteránù

Znovu se pøipojujeme k demokraciím,
které v tento den, kdy skonèila
1. svìtová válka, uctívají padlé vech
válek. V Náchodì probìhne
Den veteránù

v pátek 11. listopadu 2005
v 11 hodin u památníku
na Dobroovì
za úèasti Mìstského úøadu
v Náchodì, zástupcù ÈSBS a dalích
organizací
Odjezd autobusu na Dobroov
od hotelu Beránek
(Masarykovo námìstí, Náchod)
je v 10.15 hodin.
Pøedpokládaný návrat ve 12.15 hodin.
Josef Hrubý,
pøedseda OV ÈSBS Náchod
Ing. Oldøich Ètvrteèka,
starosta mìsta Náchoda

M v Náchodì v Bìlovsi oslavila
v pátek14. øíjna 45 let od svého zaloení.
Pøejeme hodnì úspìchù do dalích let.

Náchodský zpravodaj

Víte, kdo jsou?

Jsou jiní  jsou prostì speciální
Snad témìø kadý, kdo má dìti, se s nimi u setkal nebo
o nich slyel
Víte, e v náchodské nemocnici a bìloveském stacionáøi se
mùete, kromì odborného zdravotního personálu, setkat také
s pedagogy? Speciální kola Josefa Zemana v Náchodì, pod vedením øeditele pana Miloslava ponera, má i zmínìná odlouèená pracovitì. kola má devìt tøíd a jedno oddìlení kolní druiny. V letoním kolním roce ji navtìvuje pøes devadesát ákù
s rùznými problémy (poruchy chování, dysfunkce aj.). Pedagogové na této kole se mohou vìnovat dìtem individuálnì, volí
správné tempo, vyuívají nových trendù ve výuce. Jejich zámìrem je zpøíjemnit rùznými metodami vyuèovací hodiny, podat
je dítìti takovou formou, která zaujme a upoutá. Odlouèeným
pracovitìm jsou tøídy ve stacionáøi Cesta v Bìlovsi. V tomto
kolním roce se tu uèí áci od 9 do 20 let a jsou rozdìleni do
dvou tøíd. Vichni se uèí podle individuálních plánù, podle svých
moností a potøeb, pod vedením dvou speciálních pedagogù
Mgr.L. Renfusové, Mgr. I. Langové a asistentky pedagoga
P. Doèkalové. Paní uèitelky se vìnují dìtem s tìkým mentálním i tìlesným postiením. V náchodské nemocnici speciální kola
zajiuje provoz na vech dìtských oddìleních. Ètyøi uèitelky
se tak snaí svým citlivým a vlídným pøístupem zpøíjemnit naim malým pacientùm nezbytný pobyt pro jejich uzdravení. Na
oddìlení dìtské chirurgie a ORL pracuje s dìtmi v hernì paní
uèitelka I. Ansorgová. Velmi ráda pøibliuje dìtem rùzné techniky kreseb, práci s textilním a papírovým materiálem, aranování kvìtin apod. Na infekèním oddìlení je i malý pacient izolován, nejen od okolního svìta, ale vìtinou také od ostatních
hospitalizovaných kamarádù, kvùli rozdílnosti nemocí. Paní uèitelka L. Borùvková nepracuje v hernì, program vdy pøipravuje individuálnì. Dìti zaujme svou originalitou a aktuálností,
pouitím rùzných technik (vosková batika, malba na textil, koláe aj.) a jako materiál pouívá napø. vèelí plásty, keramické
hmoty, balsu, korek, odøezky døeva, pedigové proutí apod. V horní
nemocnici, na oddìlení dìtské interny, je zajitìn dvousmìnný

Kurz do primy
víceletého gymnázia
Pro áky pátých tøíd vech kol okresu
Náchod pøipravila Základní kola T. G. Masaryka Náchod Kurz do primy víceletého
gymnázia. Zájemci se v nìm od listopadu
t. r. budou v odpoledních hodinách, v prùbìhu víkendových semináøù i formou internetových lekcí intenzivnì pøipravovat
na zvládnutí úskalí pøijímacího øízení a trénovat vlastnosti potøebné k úspìnému
studiu. Ti z úèastníkù, kteøí nebudou pøijati pro velký zájem do primy, dostanou
monost pokraèovat ve studijní tøídì pro
talentované áky na Základní kole T. G.
Masaryka v Náchodì. Ji v letoním roce
navtìvuje na naí kole 21 ákù estého
roèníku studijní tøídu.
Blií informace poskytne øeditel koly
na telefonním èísle 607 791 270.
Pøihláky na email:
RomanOdvarka@seznam.cz
Základní kola T. G. Masaryka
Náchod, Bartoòova 1005, Náchod

#

provoz. Hernu nebudete hledat dlouho a budete mile pøekvapeni jejím zaøízením. Díky ochotì zdravotníkù, kteøí poskytli prostor pro její zbudování, mohlo vedení koly investovat prostøedky do moderního vybavení. Dìti tam èekají pìkné chvíle pøi
tvùrèích aktivitách. Paní uèitelky I. otolová a P. kodová se snaí
svým pøístupem a nápady o to, aby bylo co nejménì slzavého
údolí a více dobrých vzpomínek na èas strávený v nemocnici.
Odmìnou je pak pro nì dìtský úsmìv. Úmyslem tohoto èlánku
je pøiblíit práci pedagogù místní speciální koly a seznámit
veøejnost s jejich èinností a existencí vùbec. A u asi znáte odpovìï na otázku  Víte, kdo jsou?

Kaden cup Model Náchod 2005
Dne 8. 10. 2005 se v prostorách BS
Servis centra (jídelna Rubena) uskuteènil
ji 5. roèník modeláøské soutìe a výstavy plastikových a kovových modelù KADEN CUP MODEL NÁCHOD 2005. Soutìe se zúèastnili modeláøi z celé ÈR,
z Polska, Maïarska a Slovenska. V kadé z 22 kategorií byla vyhláena tøi první
místa. Tradiènì dolo i k vyhláení 19 prestiních cen. Výstavu si pøilo prohlédnout
témìø 600 návtìvníkù, kteøí mìli monost zhlédnout 327 soutìních modelù
a doprovodný program pøipravený maoretkami. Dalím zpestøením byla výstava
dvou dobových nákladních automobilù zn.
Garand a historické vojenské výstroje
uspoøádané èleny spolku vojenské historie T-S 20 Pláò Stárkov. Zpestøením celé
akce byl i pruský gardový husar v dobové
uniformì z prusko-rakouské války r. 1866
se svým ivým konìm, kterého obdivovali
pøedevím nejmení návtìvníci. Tìm byla
umonìna projíïka pod dozorem p. Pet-

ra Bohue. Svou pøítomností náchodské
modeláøe podpoøil i starosta mìsta ing.
Oldøich Ètvrteèka, který pøedal jednu
z prestiních cen. Èlenové MK Náchod poøádající tuto soutì chtìjí touto cestou podìkovat vem sponzorùm akce, kterou by
nebylo mono bez jejich podpory uskuteènit. Zvlátní podìkování proto patøí Kulturní a sportovní nadaci mìsta Náchod.
Martin Schuster pøedseda MK Náchod

Vítìzný model v kategorii Figury do
90 mm s názvem Halt Polizei (Indiana
Jones), autor Michal Køepelka

$
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Vzpomínkové knihy prof. Èerného

Listopadová výroèí

e je jaromìøský rodák, univ prof. PhDr.
Frantiek Èerný, DrSc., také pøítelem naeho mìsta, to vìdí mnozí. Naposledy jsme
ho tu mohli vidìt na pohøbu Libora Volného, jeho vzpomínku na nìj si lze pøeèíst
v Novinách Náchodska 6. øíjna.
Nedávno vyly brzy za sebou dvì kníky jeho vzpomínek. Jejich první èást vydalo Orlickoústecké nakladatelství Oftis
s titulem Ve mìstì u tøí øek. Zaèíná nejútlejím dìtstvím a samozøejmì i rodièi
a jejich slavným jaromìøským zahradnictvím. Maminka Marie, rozená Mojíová,
pocházela ze známé plhovské zahradnické rodiny. A odtud vztah u i malého Frantika k Náchodu. Zmínky o tomto slavném
plhovském rodu najdeme na mnoha místech knihy, jsou v ní i fotografie, napø.
babièky Mojíové, strýce Arnota Mojíe na u dávno neexistujícím zahradnictví
ad. Na sokolském táboøe na Zlatém potoce pod Dobrým v Orlických horách v roce
1938 se sblíil s Liborem Volným z Náchoda. Vzniklo z toho krásné celoivotní
pøátelství, èteme na s. 62. A tìch odkazù
na Náchod, zdejí rodové koøeny a øádku
známých najdeme v knize více. Kniha je
dovedena do konce války, ale autor v ní

Zaèátkem listopadu vzpomínáme vech
naich blízkých, tìch, co nás opustili ve
dnech nedávných, i tìch, kdo zùstávají
v naich vzpomínkách stále, i po dlouhé
øadì let.
Dne 8. listopadu si pak pøipomínáme
tragickou bitvu na Bílé hoøe (1620), která osudovì ovlivnila chod èeských dìjin
na celá staletí. Nebýt panického útìku
zimního krále a jeho dvora z Prahy (pøes
Náchod do Slezska), mohla být jen bitvou
epizodní. Ale dìjiny u takové chvíle
a zvraty pøináejí. O padesát let pozdìji
zemøel v emigraci (15. 11. 1670) jeden
z nejvìtích Èechù, Moravan, teolog, uèitel národù, osobnost vskutku evropského významu Jan Amos Komenský.
V listopadu se ovem lidé i rodí, na svìt
pøila i øádka hercù: Václav Lohniský se
narodil 5. listopadu 1920, Josef Vinkláø
14. listopadu 1930, o tøi dny starí je reisér Antonín Moskalyk, 29. listopadu
1860 se narodila Hana Kvapilová. Nevím, hrála-li nìkdy v Náchodì, ale ve stejný
den roku 1945 se narodila Hana Maciuchová, kterou jsme u nás mohli vidìt
u mnohokrát. Mohli jsme tu potkat i stejnì
starého literárního historika a spisovatele, bohuel pøedèasnì zemøelého Vladimíra Macuru (narozen 7. listopad 1945)
nebo básníka Jiøího áèka (narozen
6. listopad 1945). V Úpici se 20. listopadu 1920 narodil archeolog Antonín Hejna, který mj. vykopal nedaleký støedovìký hrad Vízmburk. Dne 2. listopadu
1930 se v Náchodì narodil spisovatel
Václav Erben, u jeho hrobu s bustou
mùeme postát na naem høbitovì. Pìtasedmdesáté narozeniny oslaví 9. listopadu klavírista Ivan Moravec, který èasto
spolupracuje s náchodským komorním orchestrem, 24. listopadu pak literární historièka profesorka Jaroslava Janáèková,
autorka øady studií jiráskovských, v poslední dobì editorka korespondence i nìkterých spisù Boeny Nìmcové. Pøed sto
lety bylo na 28. listopad svoláno zasedání vídeòské øíské rady a na tento den
i generální stávka za veobecné, rovné,
pøímé a tajné hlasovací právo. Vechen
demonstrující lid shromádí se 28. listopadu 1905 na pivovarské louce, kde
bude tábor lidu, naèe následovati bude
demonstraèní prùvod mìstem, psaly 24.
listopadu 1905 Náchodské noviny v textu
podepsaném dùvìrníky vech sdruených
stran. Pøed patnácti lety, 24. listopadu
1990 jsme po desetiletích mohli opìt svobodnì (a tajnì) zvolit mìstské zastupitelstvo, vskutku volit, tedy vybírat z mnoha kandidátù ty osoby, které jsme vidìli
jako nejlepí.
/AF/

pøipomíná i dalí pravidelné kontakty
s rodným krajem.
Druhá kniha zahrnuje období od poèátku vysokokolských studií. Ta mohl zaèít
jako vichni jeho vrstevníci a na podzim
1945, kdy byly èeské vysoké koly znovu
otevøeny po jejich násilném zavøení Nìmci v roce 1939. Kníka má titul Za divadlem starým i novým a vydalo ji nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum. Je
dovedena do tìkých dnù kolem smti Jana
Palacha v lednu 1969. V té dobì toti
zastupoval dìkana filozofické fakulty a byl
u veho dìní kolem. A proè ten titul? Frantiek Èerný je ná pøední teatrolog, celý
ivot se zabývá èeským divadlem, jak jeho
minulostí, tak divadlem souèasným, profesionálním i ochotnickým. Najdeme tu
spoustu pozoruhodných informací, které
bychom jinde tìko hledali. Tady se setkáváme ovem spíe jen s letmými pøipomínami Náchoda, tøeba i se jménem Pavla
Gryma.
Plhovské pamìtníky zaujme zøejmì víc
první díl, pøíznivce divadla díl druhý. Oba
za pøeètení rozhodnì stojí.
Ale Fetters

Vzpomínka
na Pavla Gryma

Hostem literárnì hudebního veèera
Vdycky chtìl víc vìnovaného 12. øíjna 2005 v Beránku náchodskému rodákovi, spisovateli Pavlu Grymovi, který
v listopadu minulého roku zemøel, byl jeho
syn Daniel. Ten s sebou pøivezl loutku
Hurvínka, jemu vìnoval spisovatel øadu
pohádek a scének.

Tradièní
odborné setkání

Tradice kadoroèního setkávání muzejníkù a archiváøù èesko-polského pøíhranièí v rámci Èesko-polských dnù køesanské kultury vznikla v roce 1999 a od té
doby se øeditelé muzeí a archivù z obou

stran hranice scházejí støídavì v èeské
nebo polské instituci, která souèasnì zajiuje odborný program. Letoní setkání
se uskuteènilo 12. 10. 2005 v Muzeu hraèek Bajka v polských lázních Kudowa
Zdroj. Úèastnili se ho také starosta mìsta a øeditel Správy národního parku Stolové hory.

Náchodský zpravodaj
Náchodský
ulièník

Èást 10  Ulice politikù

Ulic èi veøejných prostranství pojmenovaných po politicích dnes v Náchodì mnoho nemáme. Je to vlastnì jen
hlavní Masarykovo námìstí a o promìnách jeho jména
byla øeè hned v první èásti seriálu. Dále Drtinovo námìstí na Starém Mìstì, pojmenované po Frantiku Drtinovi (18611925), filozofovi, pedagogovi a politikovi, který
byl nejprve ákem a pozdìji pøítelem TGM. Byl poslancem øíské rady, vysokokolským profesorem a pøedevím proslul jako tvùrce kolské soustavy v Èeskoslovensku po roce 1918. Obecnì není pøíli znám a ulic po
nìm pojmenovaných není v Èechách mnoho. Známìjí
je jeho syn Prokop Drtina, pováleèný ministr spravedlnosti. Podnìtem k pojmenování zde byla nepochybnì existence koly, která díky Bartoòùm byla ve Starém Mìstì
otevøena v roce 1924. Název námìstí je vak a z roku
1946, do té doby bylo prostranství pøed kolou beze jména. A koneènì Riegrova ulice pojmenovaná po významném èeském politikovi 19. století , vùdèí osobnosti Staroèechù, Frantiku Ladislavu Riegrovi (18181903). Toto
byl její pùvodní název, v roce 1952 byla v souladu
s dobovým trendem pøejmenována na ulici 25. února
a od zaèátku roku 1991  opìt v souladu s dobovým
trendem  se jí znovu vrátil název Riegrova.
Faktem je, e Náchoïané to do urèité doby s pojmenováním ulic podle vládních velièin nepøehánìli. Dokládá to napøíklad zápis v mìstské kronice z roku 1917.
Po tøikráte byla mìstská rada (Dr. Èíek) za války vyzvána od místodritelství k odpovìdi, proè zastupitelstvo nenazvalo nìkterou ulici po vùdcích aneb èlenech
panovnické rodiny. Odpovìzeno koneènì, a bude nová
ulice a nestalo se nic. Situace se vak zmìnila se zásadními zmìnami politických pomìrù ve 20. století.
V Náchodì, stejnì jako jinde v Èechách, jsme svìdky
ponìkud hektických promìn ulièního názvosloví, které
jsou jednak svìdectvím té které vládnoucí ideologie
a souèasnì i potvrzením platnosti pøísloví Vecka sláva,
polní tráva. Meziváleèné období tzv. první republiky
pøineslo zcela zaslouenì tøi nová jména. V øíjnu 1927
pøednesl v zasedání obecního zastupitelstva Vincenc Fikr
návrh kulturního odboru na pojmenování nových ulic
a jednou z nich byla ulice tefánikova. Vestrannou osobnost Milana Rastislava tefánika (18801919) snad netøeba pøedstavovat. Snad jen ve zkratce: slovenský ast-

Na zaèátku Riegrovy ulice stála do 30. let nízká dlouhá
roubená Hofmanova chalupa.

ronom, cestovatel, politik, diplomat, generál francouzské
armády, blízký spolupracovník TGM, organizátor legií,
ministr vojenství v první vládì ÈSR. V roce 1952 byla
tá ulice pøejmenována na ulici Julia Fuèíka, dnes se
jmenuje Bartoòova. Jménem Aloise Raína (18671923),
zakladatele Èeské státoprávní demokracie a hlavního organizátora vyhláení samostatného èeskoslovenského
státu, tedy Raínova, byla nazvána jedna z nejstarích,
ji od roku 1881 pojmenovaných, náchodských ulic Praská (vedoucí z námìstí smìrem na západ). V roce 1946
vak musel Raín ustoupit Tyrovi a jako Tyrovu známe
ulici i dnes. Posledním prvorepublikovým politikem, který se objevil v náchodském názvosloví, je Karel Kramáø
(18601937), v roce 1918 pøedseda Národního výboru
a první pøedseda vlády Èeskoslovenské republiky. A
pomìrnì pozdì, v roce 1937, byla dosavadní Bìloveská
ulice pøejmenována na Kramáøovu tøídu. Po II. svìtové
válce vak znovu radikálnì pøejmenována na tøídu Generalissima Stalina, aby se pak ji ménì radikálnì
a pomìrnì v tichosti vrátil prvotní neutrální název Bìloveská. Zcela pochopitelnì se øada nových názvù vyrojila
v roce 1945. Byly to jednak ulice Franklina Roosewelta
(døíve Ostrovní, pojmenovaná po americkém prezidentovi z roku 1945) a ulice Woodrowa Wilsona (døíve Výstavní, nesoucí rovnì jméno amerického prezidenta tentokrát z roku 1918)  obì zcela zanikly výstavbou prùtahu silnice E 67. Po tehdejím èeském prezidentovi
Edvardu Beneovi byla pojmenována pùvodní ulice Na
lukách. Jménem národnì socialistického poslance Josefa
Stejskala, který se stal jednou z obìtí stanného práva za
heydrichiády, byla naèas nazvána ulice Mlýnská. A koneènì ulice mezi radnicí a potou, dosud logicky zvaná
Potovní, byla v roce 1946 pøejmenována na Habrmanovu. Podle Gustava Habrmana (18641932), známého
sociálního demokrata, redaktora, ministra kolství z let
19181920 a poté v letech 19211925 ministra sociální péèe. Název vak nevydrel dlouho, v padesátých letech byla ulice pøejmenována na ulici Karla Marxe. Na
manifestaci k výroèí 17. listopadu v roce 1990 byl
z rozhodnutí pléna MìNV, které pøihlíelo k výsledkùm
ankety Obèanského fóra, ulici znovu (stejnì jako nìkolika dalím) slavnostnì vrácen bývalý název, v tomto pøípadì Potovní.
Mgr. Lydia Batecká

Pohled na stejné místo dnes
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Dvacet let pìveckého
sboru studentù
Jiráskova gymnázia
je spoleèným dílem více ne 200 studentù vech generací od
kolního roku 1984/85 a do souèasnosti, kteøí vìnovali svoji
práci, nadení a lásku spoleènému zpívání. Kdo jednou poznal,
co vzácného a krásného se dá proít s pìveckým sborem, ten si
obvykle zamiluje zpìv na celý ivot. Za dvacet let své èinnosti
má tento sbor za sebou pøes 300 veøejných vystoupení uskuteènìných doma i v celé øadì zemí dnení EU. Jméno naí koly
i mìsta se tak objevilo na plakátech psaných jak èesky, tak
v jazycích vech tìchto zemí, kde nai studenti vystupovali.
Sbor zaèal pracovat ve kolním roce 1984/85. Své první
vystoupení uskuteènil 15. 12. 1984 u pøíleitosti slavnostního
otevøení tìlocvièny v nové pøístavbì kolní budovy. Brzy pak
navázal spolupráci s Náchodským kulturním støediskem. V roce
1987 mìli studenti v zámecké galerii svùj první samostatný
celoveèerní koncert. O rok pozdìji uskuteènili dalí na zámku
Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou a v záøí 1989 vystoupili ve spoleèném koncertì se sborem Vokální harmonie v budovì muzea na ikovì námìstí v Hradci Králové. Sbor studentù
spolupracoval také s náchodským pìveckým sborem Hron,
s ním zaloil tradici spoleèných vánoèních koncertù, které se
od roku 1987 konají dodnes.
kolní rok 1989/90, výjimeèný a bohatý na události a zmìny v ivotì mnoha lidí, byl stejnì výjimeèný i pro sbor studentù. Uskuteènilo se tehdy na 20 vystoupení. Byly to vánoèní
koncerty, festivalové koncerty náchodské Cameraty a nejrùznìjí dalí, èasto pøíleitostná vystoupení spojená s atmosférou
doby, kterou jsme proívali, mimo jiné také vystoupení pøi udì-

Hudba nezná hranic
Zaèalo to v roce 1991, kdy se v Náchodì objevili jako turisté
zpìváci z Hessenska. Pochopitelnì, jak praví pøísloví o vranách,
tak i oni hledali spøíznìné due a nali je v Hronu, pìveckém
sboru, který v Náchodì zpívá nepøetritì od roku 1861. Vzájemné sympatie zvítìzily nad jazykovou bariérou a za krátký èas se
Hron vydal do LOHRY-WEIPOLTSHAUSENU. Vzájemná setkání
se vdy po dvou letech opakovala.
Poslední návtìva nìmeckého sboru z Lohry-Weipoltshausenu probìhla ve dnech 30. záøí a 3. øíjna 2005. Nabídla se
i monost spoleèného koncertu v Chudobì 30. záøí 2005
v mìstském divadle. Pøedstavení se zúèastnil i starosta Náchoda
ing. Oldøich Ètvrteèka s manelkou a zástupci sponzorù celého
setkání sborù. Za nás zpìváky mohu øíci, e se nám dostalo

lení èestného obèanství naeho mìsta spisovateli Josefu kvoreckému dne 14. kvìtna 1990. V poèáteèním období své existence byl sbor gymnázia uvádìn jako komorní. Studenti si sami
pro nìj vytvoøili jméno  Sboreèek. U na konci osmdesátých
let mìl vak tento Sboreèek 25 zpìvákù a posledních 10 let
jich úèinkuje na koncertech èasto i pøes ètyøicet. Vité pojmenování Sboreèek u mu vak zùstalo.
V roce 1990 získal Sboreèek zajímavý kontakt na soubor
amerických studentù ijících na americké vojenské základnì
v nìmeckém Ramsteinu. Nechybìly ani návtìvy Warringtonu
v Anglii, Rakouska, Nìmecka a dalí vystoupení v Polsku.
Také v Náchodì období devadesátých let pøineslo Sboreèku
mnoho pøíleitostí k vystupování. Jednou z tìch nejvýznamnìjích bylo znovuotevøení mìstského divadla (Beránku) po mnohaleté rekonstrukci dne 24. 9. 1994. V bøeznu 1995 pak vystoupil Sboreèek v koncertì pro úèastníky celostátní konference o ivotì a díle prof. Václava Èerného, v roce 1997 ve velkém
sále Beránku pøi oslavách 100. výroèí Jiráskova gymnázia
i v literárnì hudebním poøadu vìnovanému tomuto výroèí. Od
vzniku studentského festivalu Prima sezona v roce 1998 se
sbor studentù podílel ve vech jeho roènících svým vystoupením.
Sboreèek se vdy tìil pøízni a pomoci koly i vech jejích
kantorù. Jedinì díky této pomoci dokázal pøekonat své zaèátky.
Jsme dnes vdìèni vem, kteøí pomohli Sboreèku bìhem jeho
zaèátkù i dalího vývoje a rádi bychom jim za jejich pøízeò upøímnì
podìkovali. Podìkování a obdiv si zaslouí i vichni studenti
náchodského gymnázia, kteøí ve Sboreèku zpívali. Bylo jich u
více ne 200, kteøí bohatou historii svého Sboreèku naplnili.
Ing. Vlastimil Èejp, sbormistr
V sobotu 8. 10. si Sboreèek náchodského gymnázia pøipomnìl 20 let svého trvání koncertem v Husovì sboru. Z 220
studentù, kteøí jím v uplynulém období proli, sladilo na pódiu
hlasy 127 z nich. Zaplnìný sál aplaudoval po kadé skupinì
chorálù, aby nakonec sami studenti a øeditel gymnázia podìkovali spolu s potleskem publika tomu, kdo se o vznik a rùst, co
do kvality, ale i do poètu èlenù pùvodnì osmièlenného Sboreèku, zaslouil  upøímná slova byla adresována vemi oblíbenému, skromnému a slunému sbormistru ing. Vlastimilu Èejpovi. Aèkoliv naposledy vyslovené hodnocení v milé atmosféøe
nastolené sympatickým prùvodcem koncertu Petrem Hakem
vyvolalo pøátelský úsmìv na tváøích pøítomných, bylo souèasnì
i impulsem k zamylení  Myslím si, e mìsto Náchod mùe
být hrdé na to, e má stovky Svých VyVolených, se svými nesmazatelnými vzpomínkami na studentská léta a z nich plynoucími vzorci chování a ivotních projevù a postojù, které se do
jejich myslí zapsaly èlovìkem s pøirozenou autoritou. Èlovìkem,
jen témìø vechen svùj volný èas vìnoval a stále vìnuje
s láskou a nadením mladým lidem.
J. Rohulán, fotografie Petr ulc
skvìlé odmìny v podobì zpìvu publika se sborem pøi poslední
písni veèera. Setkání mìlo dalí nabitý program, ve kterém pøátelé z Hessenska poznali jetì nepoznané v naem kraji, absolvovali dva spoleèenské veèery a zúèastnili se bohosluby
v Èeskobratrské církvi evangelické zakonèené krátkým koncertem. Take shrnuto a podtreno, jedním z obrázkù Evropské
unie byl èesko-nìmecký koncert pøed zpívajícím polským publikem a spousta nových dobrých vztahù, které pøi tomto setkání
vznikly.
Nakonec bychom rádi podìkovali sponzorùm tohoto setkání,
pøedevím Èesko-nìmeckému fondu budoucnosti a Kulturní
a sportovní nadaci mìsta Náchoda. Dále pak Petr Soukup  elezáøství elektro, Vìra Pavelková  Drogerie, KT Latovic  Michal Latovic, SVAP Náchod, K.B.N. nástroje a náøadí, KMK sváøecí technika, Pavel Pidaný, Zahradnictví Kapar.
Za pìvecký sbor Hron Petr Duba
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VO, SO a SOU
Kostelci n. Orl., Komenského 873

tel.: 494 323 711

E-mail: szes@szeskostelec.cz

www.szeskostelec.cz

Den otevøených dveøí
sobota 26. 11. 2005 (8.0012.00 hod.)
pátek 13. 1. 2006 (12.0016.00 hod.)
Pro kolní rok 2006/2007 nabízíme studium:

A

v Zemìdìlské kole ul. Komenského 873
ètyøleté maturitní obory

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

B

E-mail: cop.sekretariat@tiscali.cz

1) AGROPODNIKÁNÍ

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

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

 maturitní

maturitní

ZAØÍZENÍ

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

a) MONTÁE A SERVIS CHLADICÍ
A KLIMATIZAÈNÍ TECHNIKY

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

3) PØÍRODOVÌDNÉ LYCEUM
(78-42-M006)

1) MECHANIK ELEKTROTECHNICKÝCH

b) MONTÁE A SERVIS DOMÁCÍCH
ELEKTRICKÝCH SPOTØEBIÈÙ

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

http://copchkt.wz.cz

dvouletá maturitní nástavba pro absolventy uèebních oborù

maturitní

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

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

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
pátek 25. 11. 2005 1418
sobota 26. 11. 2005 812

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

UÈEBNÍ OBORY:
Technické obory:

 Èíník  servírka
 Kuchaø  kuchaøka
 Obchodník, obchodnice

Pracovitì:
Nové Mìsto nad Metují, kolní 1377; tel.: 491 470 158
Dobruka, Pulická 695; tel.: 494 623 471
E-mail: info@sossou-nm.cz
URL: http://www.sossou-nm.cz









Obory slueb:







Zámeèník
Elektrikáø  silnoproud
Obrábìè kovù
Nástrojaø
Truhláø  výroba nábytku
Klempíø  strojírenská výroba
(autoklempíø)
Mechanik, mechanièka elektronických
zaøízení
Cukráø, cukráøka  výroba
Kuchaø, kuchaøka
 èíník, servírka pro pohostinství
Prodavaè, prodavaèka  smíené zboí
Prodavaè a výrobce lahùdek
Kadeøník, kadeønice
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Tmavý leák Primátor Náchodský hokej
zvítìzil ve védsku s novým stadionem
Náchodský tmavý leák zvítìzil ve své kategorii na soutìi,
která byla souèástí 8. roèníku akce The Stockholm Beer &
Whisky Festival, uskuteènìné ve dnech 29. 9.  1. 10. a 6.8.
10. 2005. Pro tento leák je to dalí úspìch z této soutìe,
kdy v letech 1999 a 2000 shodnì obsadil vdy druhé místo.
Zisk uznání je ji jubilejním 75. ocenìním (19. zahranièním)
od ledna 1993, kdy je pivovar akciovou spoleèností vlastnìnou
mìstem Náchod, a PRIMÁTOR tak patøí k nejlépe hodnoceným
znaèkám piv u nás.
Vítìzství by mìlo pøispìt k posílení vyjednávací pozice pivovaru pøi jednáních s potencionálními zahranièními obchodními
partnery a samozøejmì i k posílení exportu jako celku. Vlastní
export si letos vede velmi dobøe, od ledna do záøí bylo vyvezeno
9367 hl piva (podíl exportu na celkovém výstavu, který v tomto
období je 101 325 hl, èiní 9,2 %). Oproti stejnému období loòského roku zaznamenal export navýení o 44 % a pivovar vyváí v souèasnosti do zemí jako je Velká Británie, Slovensko,
Rusko (tøi nejvìtí odbìratelé), Polsko, Francie, Nìmecko, panìlsko, védsko a Dánsko. Rozhodující èást po stránce sortimentu pak tvoøí svìtlý leák Premium.
/FM/

Mustvo muù HC Náchod se po pìtiletém pùstu v loòské
sezónì vrátilo do I. krajské ligy. Pøed zaèátkem sezóny stálo
vedení oddílu pøed tøemi nelehkými úkoly. Museli jsme finanènì zajistit nastávající sezónu, pøivést k týmu kvalitní trenéry
a doplnit hráèský kádr. První z úkolù se nám podaøilo splnit ji
pøed zaèátkem hlavní soutìe a mohli jsme z velké èásti obnovit
dosluhující hráèskou výzbroj a zajistit hladký prùbìh sezóny,
øekl manaer mustva Ale Hynek. Ke sponzorùm, kteøí na tom
mají podíl, patøí i èervenokostelecký gumárenský výrobce Saar
Gummi Czech. Podporujeme sport na Náchodsku, v Hronovì
a v Èerveném Kostelci, protoe firma s témìø miliardovým obratem má odpovìdnost za ivot v regionu, uvedl finanèní øeditel
SGC Jiøí Fier. Pro letoní sezónu má náchodský hokej k dispozici rekonstruovaný stadion a jeho tým je jako jediný v kraji posílen
dritelem extraligového titulu, Janem Czerlinskim z Pardubic.
Trenérský tandem vytvoøila zkuená dvojice Josef Konyarik
a Petr Sodomka. Cílem pro letoní sezónu je vytvoøení co nejlepí pozice v základní èásti pro následné play-off, ve kterém u
záleí pøedevím na momentální formì kadého týmu, øekl Ale
Hynek.
/PL/

Dìtský klub Hopsáèek
si Vás dovoluje pozvat na

25. a 26. 11.

Èeské
vánoèní trhy

BURZU
dìtského obleèení

25. 11. 2005  prodej od 9.0018.00 hod
26. 11. 2005  prodej od 9.0017.00 hod

25. 11. 2005  prodej od 9.0018.00 hod
26. 11. 2005  prodej od 9.0017.00 hod

V prostorách naeho klubu
 sídlitì u nemocnice v Náchodì, ulice Zelená
 výmìník tepla

V prostorách naeho klubu
 sídlitì u nemocnice v Náchodì, ulice Zelená
 výmìník tepla

Srdeènì zveme vechny
na 2. roèník pøedvánoèní prodejní výstavy
Tìit se mùete pøedevím na:

Pro Vás, co mají zájem nám nabídnout obleèení k prodeji:
Pøíjem zboí: ètvrtek 24. 11. 2005 od 18.00 do 21.00 hod
Výdej zboí: sobota 26. 11. 2005 od 20.00 do 21.00 hod
Nabízené obleèení musí být èisté, neroztrhané,
bez skvrn, zachovalé.

Vyhrazujeme si právo na výbìr Vámi dodaného zboí.
Pøednostnì bude pøijímáno zimní obleèení.
 ruènì malované koulièky pøímo
na místì dle Vaeho pøání 
Mono nabídnout k prodeji lye
+ pøísluenství, zimní brusle, apod.
 ruènì zdobené perníèky na místì dle Vaeho pøání,
K dispozici je nástìnka, kde za poplatek 10 Kè bude
vèelí produkty od soukromého vèelaøe, teplá medovina 
po dobu 14 dnù vyvìen Vá inzerát.
 døevìné a plastové hraèky, obleèky na panenky, výrobky Pokud neprodané obleèení nebude vyzvednuto v den výdeje,
text. fa VEBA, dìtské náhrdelníèky 
propadá toto obleèení vèetnì hotovosti z prodaného zboí
Klubu SUN Náchod.
 ruènì malované hedvábné átky, obuv dìtská i pro
dospìlé, ponoky, drobná keramika, dekoraèní pøedmìty  Za zprostøedkování prodeje Vaeho zboí si úètujeme 10 %
z ceny prodaného zboí. Peníze za prodané zboí
 kaktusy, adventní vìnce, svíèky,
vyplácíme v den výdeje obleèení.
výrobky z proutí a mnohé dalí 
Tìíme se na Vás.

Náchodský zpravodaj

EKOutek
Nejdøív byl pupen,
pak jsem se objevil já,
byl jsem krásnì zelený. Proè jsem najednou barevný a proè se teï mám pustit
vìtve takového úctyhodného velikána,
kterému jsem od jara rád pomáhal s dýcháním a pro nìho jsem vyrábìl pro ivot dùleité látky?
Listy mají pomìrnì krátký ivot.
U naich listnatých stromù a keøù vytrvávají asi pùl roku, v nepøíznivých podmínkách jetì kratí dobu. Období jejich
stárnutí lze poznat podle rùzných chemických zmìn, které jsou u vìtiny naich listnatých døevin okem viditelné
v pozdním létì. Bìhem vegetaèního období se v listu postupnì sniuje obsah
nìkterých prvkù (dusíku, fosforu, draslíku), které se èásteènì ukládají v kùøe
vìtví, kmenù a èásteènì jsou z bunìk listí
vymývány. Naopak nìkteré prvky (hoøèík a pøedevím vápník) se bìhem stárnutí listu ukládají v listových pletivech,
co je také moné povaovat za dùvod,
proè i vdy zelené druhy rostlin musí obèas listy obmìòovat.
V pletivech tìchto podivuhodnì zaøízených a bezporuchovì fungujících laboratoøích jsou uloeny tzv. plastidy, které
obsahují barvivo (chlorofyly a karotenoidy). Chlorofyl (listová zeleò) je jedineèná
látka, pomocí ní mohou ivé buòky rostlin pohlcovat paprsky sluneèního záøení
a vyuívat jich k tzv. fotosyntéze, co je
v podstatì pøemìna oxidu uhlièitého
a vody v jednoduché cukry a kyslík. Karotenoidy (lutá, oranová a èervená barviva v buòkách) jsou v nìkterých rostlinách pøítomny neustále, ale jejich barva
je pøekryta zelenou barvou chlorofylu. Na
konci léta tvorba chlorofylu slábne, co
se projeví postupnì pøevládáním barev
karotenoidù, které vytváøejí typické barvy podzimu  èervenou, lutou, oranovou, fialovou, hnìdou aj.
Opad zpravidla rùznì zbarvených listù
naich domácích listnatých døevin závisí
mimo jiné na tom, kdy se dostavují první
mrazíky. Jakmile noèní teploty klesnou
na -5 oC, opadává hromadnì listí vech
opadavých døevin (tedy i modøínu). Nejdøíve zaèíná opadávat listí u jírovce a jilmu. Pak následuje jasan, javory, planì
rostoucí ovocné stromy, buk, líska, bøíza,
modøín a dalí. Nejpozdìji opadává listí
dubu, na jeho vìtvích zùstává uschlé listí
mnohdy a do pøítího jara.
Ing. Kateøina Cejnarová, Odbor P
(Zdroj: Nae stromy a keøe,
Mezera & Hísek)



Podpora podnikatelù

CENTRÁLNÍ REGISTR PRODUKTÙ
A FIREM V NAEM REGIONU

Váení podnikatelé, obèané mìsta Náchoda, dovolte, abychom Vás seznámili se
spoleènou iniciativou Hospodáøské komory ÈR, asociace krajù, mìst a obcí.
Jedná se o projekt Centrálního registru produktù a firem Axis4info jeho cílem je sjednotit informaèní zdroje podnikatelské a regionální samosprávy a umonit úèast co nejvìtímu poètu podnikatelských subjektù a institucí ÈR. Centrální internetový registr slouí k rychlému
a cílenému pøedávání podrobných údajù
a informací o ekonomických subjektech
ze vech oborù prùmyslu, obchodu a slueb. Propojením systému Axis4info na
webové stránky mìsta Náchoda (www.
mestonachod.cz), lze vekeré podniky
a instituce v naem mìstì a jeho okolí
èlenit podle sortimentu produktù, slueb
a èinností a jejich sídla a provozovny zobrazit v podrobných mapách a do úrovnì

ulic. Kadý podnikatel a ivnostník se tak
stává souèástí pøehledu o celkové infrastruktuøe, hustotì a rozmanitosti slueb,
tedy podnikatelském potenciálu naeho
mìsta. Aktivní úèastí v Centrálním registru Axis4info uivatel zároveò získává
plnohodnotnou webovou stránku, její
obsah mùe sám kdykoli upravit èi doplnit podle okamitých potøeb. Celé uivatelské rozhraní i vechny informace jsou
kromì èetiny k dispozici také v angliètinì.
Podrobné údaje o firmách a jejich sortimentu produktù, slueb a èinností z centrální evidence Axis4info prezentuje
a propaguje Hospodáøská komora ÈR spolu s regionální samosprávou v tuzemsku
i v zahranièí.
Více informací o centrálním registru
najdete na adrese www.axis4.info.

Biomonitoring Braeckého potoka
Skupina dìtí z ekologického krouku
pøi Z TGM Náchod se na sklonku èervna vypravila na prùzkum èistoty vody
v potùèku, který tvoøí levý pøítok øeky
Metuje v Braci. Vyuili jsme k tomu
metody biomonitoringu  tj. sledování
výskytu organizmù v prostøedí. Podle
toho, jací ivoèichové obývají dané prostøedí, dokáeme urèit i jeho èistotu.
Vybaveni batohem s potøebami pro biomonitoring  síkami, miskami, pinzetou,
lupou atd. jsme vyrazili do terénu. Rozdìlili jsme se do dvou skupin a kadá
dostala na starost zmapovat urèitou èást
potoka a nalovit co nejvíce ivoèichù, kteøí
tam ijí. Nìkteré z dìtí tak poprvé v ivo-

tì vidìly, jak vypadá bleivec, povatka
nebo larvy chrostíkù ve schránkách.
Vechny vylovené ivoèichy jsme po urèení podle klíèe zase pustili do vody.
A pak u jsme jen poèítali  za plotìnku
4 body, za plochou nymfu jepice 10 bodù,
za larvy pakomárù 2 body, atd. Výpoèet
biotického indexu byl hraèkou a výsledek?
Zjistili jsme, e voda v potùèku dosahuje
indexu 7,8. To je z desetistupòové kály
(index 10 má úplnì èistá voda, ve které
ijí i ty nejchoulostivìjí druhy organizmù
v hojném poètu) docela dobrý výsledek.
Pøítí rok svá mìøení zopakujeme
a porovnáme. Vìøíme, e voda v potùèku
bude jetì o kousek èistí. I. árová

Èinnost Technických
slueb Náchod

Prodejna
potravin na SUN

Váení obèané,
váíme si vekerých Vaich pøipomínek
a podnìtù k èinnosti pracovníkù Technických slueb Náchod, s. r. o. Dovolujeme
si Vás proto tímto poádat, abyste v pøípadì
jakýchkoliv dotazù, podnìtù èi pøipomínek, kontaktovali pro rychlejí vyøízení
pøímo pracovníky TS Náchod:
 v pøípadì poruch veøejného osvìtlení
mùete volat ve vední dny 24 hodin dennì tel. è. 491 433 068, o víkendech pohotovost na tel. è. 731 151 728
 v pøípadì pøipomínek ke svozu domovního odpadu tel. è. 491 433 068. Èinnost Technických slueb Náchod

V druhé polovinì øíjna jsme získali od
praské firmy Ahold, která vykupuje prodejny potravin rakouského obchodního
øetìzce Julius Meinl v ÈR, informaci, e
mezi tìmi, které Ahold koupí, není bohuel náchodská na sídliti SUN. Její majitel
(firma Manhatan) momentálnì vede øadu
obchodních jednání za úèelem pronájmu
nejen této, ale i dalích prodejen, o které
Ahold neprojevil zájem. Mìsto nemùe
v dané situaci probíhající jednání ovlivnit.
Zachování prodejny potravin na sídliti
SUN mìsto majiteli objektu nìkolikrát
zdùraznilo. Je vak pouze na firmì Manhatan, jak se rozhodne.
(JR)
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Program v kuelkáøské hale SKK Primátor
Náchod  listopad 2005

SO
5. 11.
12.00 Náchod C
Trutnov
III. liga mui sk. C
SO
5. 11.
15.30 Náchod B
umperk
III. liga mui sk. C
NE
6. 11.
10.00 Náchod
Rychnov
I. liga dorostenci
NE
6. 11.
10.00 Náchod
eská Tøebová
I. liga dorostenky
PÁ 11. 11.
17.00 Náchod D
Pardubice B
VP mui sk. B
PÁ 11. 11.
19.15 Náchod E
Trutnov C
VP mui sk. A
SO 12. 11.
8.00
Náchod C
Svitavy
VP dorostencù sk. B
SO 12. 11.
8.00
Náchod D
Vysoké Mýto
VP dorostencù sk. B
SO 12. 11.
11.00 Náchod
Blansko
I. liga eny
SO 12. 11.
15.00 Náchod
Tábor
I. liga mui
NE 20. 11.
10.00 Náchod
Horní Beneov I. liga dorostenci
NE 20. 11.
10.00 Náchod
Èeské Velenice I. liga dorostenky
SO 26. 11.
9.00
Náchod
Smiøice
VP dorostencù sk. B
SO 26. 11.
9.00
Náchod
Ústí n. Orl. B
VP dorostencù sk. B
SO 26. 11.
12.00 Náchod C
Zábøeh B
III. liga mui sk. C
SO 26. 11.
15.30 Náchod B
Trutnov
III. liga mui sk. C
SO 26. 11.
I. kolo Champions League (liga mistrù) mui SKK Primátor Náchod
Jsou moné zmìny v programu.
Listopad  ve volných termínech 33. roèník turnaje neregistrovaných.
Zaèátky ve vední den v 16 hodin soboty a nedìle v 9 hodin.
Frantiek Majer st.

Rozpis utkání FK Náchod  Detné
So
So
So

5. 11.
12. 11.
19. 11.

14.00
10.15
13.30

FK Náchod-Detné  Èeské Budìjovice B
Liberec B  FK Náchod-Detné
FK Náchod-Detné  FC Hradec Králové B

HOKEJ I. krajská liga Mui  Královéhradecký kraj  I. èást 2005/2006
2.
6.
9.
13.
20.
23.
27.
30.

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

støeda
nedìle
støeda
nedìle
nedìle
støeda
nedìle
støeda

18.30
17.00
18.30
17.00
17.00
18.30
17.00
18.30

HC Hronov
HC Náchod
HC Dvùr Králové n. L.
HC Náchod
HC Jaromìø
HC Opoèno
HC Náchod
HC Trutnov

HC Náchod
HC Jièín
HC Náchod
SK Tøebechovice
HC Náchod
HC Náchod
TJ Sp. Nové Mìsto n. M.
HC Náchod

Pozvánka na volejbal na listopad 2005

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

6. 11.

SO

12. 11.

SO

12. 11.

NE
NE

20. 11.
27. 11.

od 10.00 hod. dva zápasy
 juniorky KP soupeø SPARTAK VRCHLABÍ
od 10.00 hod. druhý zápas po dohrání muù
 eny II. liga soupeø HRADEC KRÁLOVÉ
od 12.00 hod. druhý zápas po dohrání zápasu en
 mui KP 1. tøídy soupeø SOKOL MALOVICE
od 9.00 hod. turnaj KP ml. ákynì
od 10.00 hod. dva zápasy
 juniorky KP soupeø SK ZÁMÌL-BANÍK VAMBERK

Atletika  hodnocení
letní sezóny 2005
Cíle, které jsem si pøed sezónou dával,
jsme splnili nad oèekávání. Hlavnì stmelení kolektivu od nejmladích po nejstarí se podaøilo. Náchodský okres jsme dùstojnì reprezentovali na mistrovstvích ÈR
rùzných vìkových kategorií, celkem jsme
získali 2 zlaté a 1 støíbro a øadu dalích
finálových umístìní. V nadcházející sezó-

nì chceme se stoupající tendencí pokraèovat. Navíc Marcela Vondøejcová je
v irím výbìru na mistrovství svìta juniorské kategorie, s velkou ancí splnìní
limitu (a tedy úèasti).
Rádi bychom touto cestou podìkovali
naim sponzorùm  firma NIKA pana Pultara, SPORT HOTÁREK, OA Náchod, pan
Kaválek a samozøejmì mìsto Náchod.
Vìøíme, e nám sponzoøi zùstanou naklonìni, a tìíme se také na nové.
Jiri.Vondrejc@seznam.cz

Náchodská sportovní
nedìle prozáøená
sluníèkem

Dne 25. 9. 2005 se uskuteènil II. roèník Náchodské sportovní nedìle a poèasí
oproti I. roèníku se opravdu vydaøilo. Od
14.00 do 16.30 hodin zhlédlo na stadionu Hamra více ne 2000 divákù vystoupení 571 úèinkujících, zejména dìtí ze
sportovních klubù a základních kol. Podìkování patøí vem, kteøí se zúèastnili.
Nejvìtími lákadly doprovodného programu jistì byla jízda automobilových
a motocyklových veteránù Náchodem, vystoupení maoretek a roztleskávaèek,
seskok parautistù na plochu stadionu
a pøedvedení leteckých modelù. O hudební doprovod se postarala dìtská dechovka a country kapela Splav.
Z exhibièních sportovních vystoupení
nejvìtí ohlas zaznamenala efektní skladba Pod vodou, kterou pøevedli áci SK
Plhov v duhových kostýmech a se stracháèi, divákùm se líbilo vystoupení èlenù Sokola s akrobatickým rokenrolem
a break dance. Nikdo ovem nezùstal pozadu. Na vech dìtech byla vidìt radost
z pohybu a nadení. A o to organizátorùm akce lo zejména.
Dík za finanèní podporu akce patøí Kulturní a sportovní nadaci mìsta Náchoda,
Nadaènímu fondu Zdeòky Horníkové
a Královéhradeckému kraji. Nemení dík
patøí i dalím sponzorùm akce. Obèerstvení pro úèinkující vìnoval  Primátor
Náchod, a. s., Pekárny a cukrárny Náchod,
a. s., Delvita, Delta pekárny, ZD Dolany.
Mediálními partnery byl Èeský rozhlas
Hradec Králové a Noviny Náchodska.
Za Obèanské sdruení
Náchodský sport pro vechny
Ing. Jaroslava Justová a Hana Kopecká

Náchodský zpravodaj

Centrum
vzdìlávání

Královéhradeckého kraje
listopad 2005

M1. 11. 14.30 hod.; Vizáistika III. Úèes
a odìvní doplòky, Mgr. V. Drtinová, CV
Náchod
M 1. 11. 14.00 hod.; Problémový ák
a jeho uvolnìní, Mgr. R. Jisl, Z Náchod-Plhov
M 2. 11. 14.00 hod.; Konstrukce a vyuití didaktických testù z biologie, RNDr.
Z. Martinec, CSc., Z Náchod-Plhov
M2. 11., 16. 11., 30. 11. 13.00 hod.; Didaktické situace ve vyuèování matematky II, III, IV; doc. RNDr. J. Novotná, CSc.;
Z Náchod-Plhov
M3. 11. 9.00 hod.; Barva, linie, tvar, kompozice III, Mgr. J. Kuèík, CV Náchod
M3. 11. 15.00 hod.; Elektronická pota
 pokr. (2 setkání), Mgr. L. Èepa, CV Náchod
M 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11. 9.00
hod.; Kurz palièkování pro zaèáteèníky
 pokr. (cyklus), E. Horáèková, CV Náchod

Náchodské
maoretky jsou
mistrynìmi Evropy
Ve dnech 9.11. 9. 2005 se v polském
Opole konalo Mistrovství Evropy v maoretkovém sportu. Tohoto mistrovství Evropy se s velkým úspìchem zúèastnily
i náchodské maoretky pod vedením Moniky Bergerové. S náèiním pom-pom (tøásnì) juniorky (1113 let) zvítìzily a tím
získaly titul MISTR EVROPY, Kadetky
(810 let) obsadily 2. místo (titul VÍCEMISTR EVROPY) a seniorky (14 a více
let) skonèily na krásném 4. místì. S náèiním baton (hùlka) soutìily pouze dvì
kategorie, a to kadetky  4. místo
a Juniorky  8. místo.
Souèástí tohoto mistrovství byla i soutì v sóloformacích, do které se dìvèata
z Náchoda také probojovala. Zde mìla
nejvìtí úspìch Anièka Bergerová, která
vybojovala 3. místo. Dalí dìvèata získala tøi 4. místa, jedno 8. místo a jedno 10.
místo.
Tato akce byla vrcholným zakonèením
sezóny, ve které dìvèata získala mimo
jiné i tituly: Mistr ÈR, Vicemistr ÈR,
II. vicemistr ÈR a 16x stála na nejvyím
stupni vítìzù. V kategorii juniorek s náèiním pom-pom (tøásnì) nenala dìvèata
pøemoitele.
Monika Bergerová

!

M8. 11., 15. 11. 14.30 hod.; Kurz drhá- M 26. 11. 8.30 hod.; Malba na hedvábí
ní  macramé  pokr. (cyklus), Mgr.
V. Drtinová, CV Náchod
M 8. 11. 9.00 hod.; Strategie vyetøování ikany, Mgr. J. Maléø, CV Náchod
M 8. 11. 9.00 hod.; Cesty minulosti X.
Sousedé, Mgr. I. Bauer, CV Náchod
M 9. 11. 14.00 hod.; Nové trendy ve fyzické geografii, prof. RNDr. J. Demek,
DrSc., Z Náchod-Plhov
M 10. 11., 24. 11. 14.00 hod.; Aktivní
uèení v matematice VII, VIII; Mgr.
V. Èuhajová, Z Náchod-Plhov
M 10. 11. 12.30 hod.; Alkohol a dnení
mláde, tabák mezi ostatními drogami,
PhDr. L. Csémy, Z Náchod-Plhov
M11. 11. 9.00 hod.; Národní divadlo (metodologický zamìøený semináø), Mgr.
R. Maruák, CV Náchod
M12. 11. 9.00 hod.; Mandala III, Kolektivní mandala, Mgr. D. Nývltová, CV Náchod
M 16. 11. 8.00 hod.; Výtvarné a floristické dílny II. (Bílé Vánoce/A), Mgr.
J. Matouová, CV Náchod
M 16. 11. 13.00 hod.; Výtvarné a floristické dílny II. (Bílé Vánoce/B), Mgr.
J. Matouová, CV Náchod
M 23. 11. 14.00 hod.; Laboratorní cvièení z pøírodopisu Petrologie, Mgr.
M. Pacholíèek, Z Náchod-Plhov

v duchu gestické malby, Mgr. L. Prokeová, CV Náchod
M30. 11. 13.00 hod.; Kroky k vytváøení
VP základního vzdìlávání, Mgr. J. Dvoøák, Z Náchod-Plhov
M 30. 11. 14.00 hod.; Èlovìk mìní planetu Zemi, prof. RNDr. J. Demek, DrSc.;
Z Náchod-Plhov
M Listopad (bude upøesnìno) Výtvarná
øada, výtvarný projekt I, V. Roeselová,
akad. Sochaøka, CV Náchod
Ji se mùete hlásit na:
M 4. 12. 2005 7.00 hod.; ZÁJEZD: Vánoèní výstava ve skanzenu na Veselém
kopci
Pardubice  Veselý kopec (skanzen, vánoèní výstava), Hlinsko (vánoèní betlém),
Hradec Králové.
250 Kè/doprava, Leo Poláek
Písemné pøihláky: kolské zaøízení pro
dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù KHK, Smiøických 1237, 547 01
Náchod  Prostøednictvím webových
stránek: www.cvkhk.cz  Elektronickou
potou: nachod@cvkhk.cz  Více informací na tel: 491 422 416, 491 422
437

Novinky

ze Sportovních zaøízení mìsta Náchoda
Krytý plavecký bazén
a ménì pohybliví obèané
V prùbìhu letní odstávky dolo k realizaci poadavku starích a ménì pohyblivých obèanù a do bazénu byl instalován
nový nerezový ebøík. Výmìna trubkových schùdkù za ploché umoní ménì
pohyblivým obèanùm snadnìjí výstup
z bazénové vany. Akce byla financována
mìstem Náchodem.
Doufáme, e tyto schody budou slouit ke spokojenosti starích obèanù.
Zimní stadion po nároèné rekonstrukci
Dne 15. 9. 2005 zahájil Zimní stadion
v Náchodì provoz sezóny 2005/2006. Od
tohoto data návtìvníkùm slouí nové
atny a sociální zázemí pod jiními tribunami a nové podlahy ve stávajících atnách. Na první pohled je vidìt ta nejzásadnìjí zmìna  nové oplátìní stadio-

nu. Od 15. 10. 2005 byly uvedeny do
provozu dalí nové atny a rozcvièovna
v nástavbì nad hotelovou èástí. Nápadité
oranovo modré ladìní interiéru dává stadionu nezamìnitelný ráz.
Veøejnost si mùe zabruslit pøi veøejném bruslení v sobotu a v nedìli od 14
do 16 hodin a pøi diskobruslení v sobotu
od 17 do 19 hodin. Provozovatel si vyhrazuje monost zmìny v pøípadì konání zápasù èi závodù.
Vekeré informace o provozu zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu
a stadionu Hamra naleznete na internetových stránkách Sportovních zaøízení
mìsta Náchoda, p.o. s novou adresou
www.sportnachod.wz.cz (pùvodní stránky www.sport.nachod.web.wo.cz jsou
pøesmìrovány). Tìíme se na Vai návtìvu za Sportovní zaøízení mìsta Náchoda, p.o.
Ing. Jaroslava Justová
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Zubní pohotovost v listopadu 2005
5. a 6. 11.
12. a 13. 11.
17. 11.
19. 11.
20. 11.
26. a 27. 11.

MUDr. Elika Pitorová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Alena Prouzová
Náchod
MUDr. Alois Vejmola
Náchod
MUDr. Jarmila Vokùrková
Èervený Kostelec
MUDr. Boena Rysnarová
Èervený Kostelec
MUDr. Jiøí Sedláèek
Náchod

PROGRAM

listopad 2005
w Kurz STOB  kurz hubnutí
støeda 1821 hodin, zaèínáme od 2. 11.
2005. Více informací Mgr. Boháèová
775 066 814.
w Náchodská Minimiss aerobik 2005
pro dívky od 6 do 16 let
Datum konání: 26.27. 11. 2005, místo konání: Jiráskovo gymnázium v Náchodì, cena: 300 Kè.
Více informací vám poskytne Mgr. Andrea Strapková 775 223 294, vèetnì pøihláky na www.deckonachod.cz
w Milé maminky oblíbený krouek pro
maminky s dìtmi Matýsek
pravidelné schùzky ve støedu od 9.30
 10.30 hodin ve velkém sále DDM Déèko Náchod; cena: 25 Kè nebo permanentka 200 Kè/10 vstupù. Více informací Vám poskytne Mgr. Andrea Strapková 775 223 294.

Komenského 48
tel.: 491 472 923
Jugoslávská 33
tel.: 491 421 725
Palackého 20
tel.: 491 424 524
Vìtrník 720
tel.: 491 462 331
ul. Man. Burdychových 325
tel.: 491 463 237
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926

w Poèítaèe pro veøejnost
 klub z@vináè
 mùete: brouzdat po internetu, zahrát si nìjakou hru nejen po síti, zpracovávat dokumenty, uèit se pracovat
s poèítaèem. Otevøeno kadé kadou
støedu od 17 do 19 hodin a ètvrtek od
14 do 16 hodin.
Cena: 25 Kè za hodinu, 200 Kè za 10
hodin. Více informací podá: David Líbal, david@deckonachod.cz, 775 223
293, 491 428 744
Fit centrum  Rozvrh hodin
Po 17.0018.00 Komunitní centrum
Út 15.0018.00 pouze pro eny
18.0020.00
St 8.309.30 pouze pro eny
18.0020.00
Èt 17.0019.00 pouze pro eny
Ne 17.0019.00
Vstupné 30 Kè, permanentka 200 Kè/
10 vstupù, volné dopolední hodiny pro
koly.
Více informací naleznete na
www.deckonachod.cz

Pøehled kulturních akcí
poøádaných v listopadu 2005 Regionálním muzeem v Náchodì
14. èlenská výstava Sdruení
výtvarníkù Náchodska
Ve dnech 4. a 26. 11. 2005 mùete
ve výstavní síni muzea (roh Tyrovy
a Zámecké ulice) zhlédnout výstavu prací amatérských výtvarných umìlcù. Otevøeno je dennì mimo nedìle a pondìlí
912, 1317 hod., v sobotu 812 hod.
Náchodský objektiv
První roèník mezinárodní pøehlídky
studentské fotografie 2005.
Ve dnech 1. a 19. 11. 2005 si mùete
v pøednákovém salonku a chodbì stálé expozice Regionálního muzea v Náchodì (budova na Masarykovì nám., èp.
18) prohlédnout výstavu fotografií poøádanou ve spolupráci s Fotoklubem
Náchod. Otevøeno je dennì mimo pon-

dìlí 912, 1317 hod. Výstavu si mùete prohlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì.
Doteky
Od 21. do 27. 11. 2005 bude pøednákový salonek a chodba budovy stálé
expozice Regionálního muzea v Náchodì (Masarykovo nám., èp. 18) patøit
výstavì s názvem Doteky. Tuto výstavu muzeum poøádá ve spolupráci s náchodským Stacionáøem CESTA, aranérským kroukem Z Komenského
a ZU Náchod. Otevøeno dennì
912; 1317 hod., vernisá probìhne
v pondìlí 21. 11. v 17 hod. Výstavu si
mùete prohlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì.

Informace o lékaøských
pohotovostních slubách
v Náchodì
(údaje platné k 1. 10. 2005)
POHOTOVOSTNÍ AMBULANCE
Vední dny
16.0022.00 hodin
SO, NE, svátky 8.0022.00 hodin
POHOTOVOSTNÍ
AMBULANCE PRO DÌTI
je poskytována na dìtském oddìlení
Oblastní nemocnice Náchod
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
informace na tel. è. 491 481 770
nebo v Hradci Králové v budovì Zdravotnické záchranné sluby KHK
Vední dny
16.0022.00 hodin
SO, NE, svátky 8.0022.00 hodin
LÉKÁRENSKÁ POHOTOVOST
 v budovì Zdravotnické záchranné
sluby KHK v Hradci Králové 24 hodin
dennì
 24 hodin dennì telefonické informace a konzultace se zdravotnickým pracovníkem na è. tel. 491 481 770
 po 22. hodinì pøi závaných obtíích
budete oetøeni v odborných ambulancích nemocnice Náchod
 pøi ohroení ivota volejte linku 155
(24 hodin dennì)

Loutkové divadlo
Dìtem pro radost
v náchodské sokolovnì
uvádí
v sobotu 5. listopadu 2005
pohádku

Kapárek a královna
a v sobotu 12. 11., 19. 11.
a 26. 11. 2005
maòáskovou pohádku

Komedie s Kapárkem

Zaèátek je vdy v sobotu v 15 hodin,
9. 11. 2005 navíc jetì v 17 hodin.

Srdeènì zvou loutkáøi.

www.detemproradost.com

Náchodský zpravodaj

Senior klub

Ètvrtek 3. 11. od 14.00 hod.  Egypt II  pan Slávek Hlaváè
pokraèuje u videa ve vyprávìní o svých cestách
Ètvrtek 10. 11. od 14.00 hod.  Kanadské støepinky  country
snídanì  èínský obìd  Dollaráma  knihovna atd. Josef Zavøel u videa vypráví o svém pobytu v Kanadì
Ètvrtek 24. 11. od 14.00 hod.  Beseda s pracovnicí náchodského muzea paní Neetøilovou na téma Vánoèní zvyky a tradice
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 (Noviny Náchodska, Echo).

ICC informuje
Pokud se chystáte kolem Vánoc za svými blízkými do zahranièí, zajistìte si vèas autobusovou jízdenku èi letenku, pozdìji by
to mohl být u problém.
V listopadu a v prosinci bude hodnì atraktivních poøadù v Beránku  vstupenky si lze u nás zarezervovat i telefonicky (ode
dne prodeje). Vstupenky pøes systém TICKETPORTAL (muzikály, divadla, opery aj.) koupíte u nás hotovì, rezervaci musíte
provést pøes internet.
Máme v prodeji drobnou publikaci Krajem devatera pohádek
od Alee Fetterse s ilustracemi J. Vika. Kníka je místopisem
dìjù Èapkových pohádek.
Hezkým vánoèním dárkem, který se u nás v prodeji objeví
v prosinci, bude CD Náchodské vánoèní me od Jaroslava Celby
s textem Libora Volného. Více v èlánku p. Evy Foøtové na str. 3.
Blíí se advent a my máme nabídku krásných dvoudenních adventních zájezdù do Rakouska èi Nìmecka. Proijte nezapomenutelný víkend s vánoèní atmosférou s betlémy, vánoèním punèem a nádhernou výzdobou i tìch nejmeních mìsteèek. Odjezdy jsou z Náchoda!
A jetì pro náchodské ubytovatale  pokud chcete být v Katalogu ubytování, které vydává Svaz cestovního ruchu BRANKA,
urychlenì se stavte u nás, za 100 Kè budete uvedeni v katalogu, který je k dispozici na veletrzích cestovního ruchu a v informaèních centrech a na www.icnachod.cz a www.mestonachod.cz.
M. Talafantová, ICC Náchod.

#

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Bohosluby  nedìle 9 hodin, 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. a 2. 11. 2005 v 16 hod.
17. 11.  varhanní koncert

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. Jindøich Tluka, 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, v 10.15 v kostele sv. Michaela. (P. Mgr. Jaroslav Jirásek jmenován faráøem v Hronovì).

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.
27.26. 11.  vzdìlávací setkání na téma rodina a manelství

GALERIE

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

Ruské malíøství 19. století

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

Tøídy 4.B a 8.V Vás srdeènì zvou na

Pavel Sukdolák

MATURITNÍ PLES
JIRÁSKOVA GYMNÁZIA NÁCHOD

ve vech prostorách zámecké jízdárny

kerý se koná 26. listopadu 2005
v divadla Dr. J. Èika od 20.00 hodin
K tanci a poslechu Vás zve skupina RelaxBand.

22. roèník pøehlídky umìní regionu
Obrazy, kresby, grafika, fotografie, textil,
typografie, plastika, keramika.
(18. 11. 2005  1. 1. 2006)

Cena vstupenek: 100 Kè
(místenka 20 Kè na sál, 10 Kè na balkón)
Pøedprodej od 14. 11. v èase 14:0015:30
v sekretariátu Jiráskova gymnázia.

výbìr z grafické tvorby
z Nového Mìsta nad Metují. (do 6. 11.)

Náchodský výtvarný podzim

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

(Zajitìn i odvoz autobusem ve smìrech Èervený Kostelec,
Hronov, Èeská Skalice, Nové Mìsto)

listopad 2005

$

Mìstská knihovna Náchod
informuje  listopad 2005
Oddìlení pro dìti vyhlauje 1. 11. 2005 soutì
S èerty nejsou erty a co s andìly?
Namalujte nebo vyrobte èerta, andìla nebo oba dva, napite o nich pohádku, básnièku ve pøineste do oddìlení pro dìti mìstské knihovny do pátku 2. prosince 2005.
Vyhodnocení soutìe probìhne v úterý 6. prosince v 15.30 hodin. Pøijïte
v èertovských nebo andìlských kostýmech, budou zde vystaveni vichni èerti a andìlé, andìlské i èertovské pohádky, podávat se bude andìlské obèerstvení a rozdìleny
budou pekelné ceny.

Týden poezie v Mìstské knihovnì

pátek 11. 11. 2005 v 18.00 hodin, sálek ve 2. poschodí mìstské knihovny

Paní slov nosí èervený baret

Autorské ètení poezie Marie Iljaenkové doprovází flétnistka Gabriela Beranová.
pátek 18. 11. 2005 v 17.00 hod, sálek ve 2. poschodí mìstské knihovny

Alena Kordíková  Lenka Jiránková

Podveèer poezie, autorské ètení. Kytarový doprovod Petr Turièík.
pátek 25. 11. 2005 v 17.00 hodin, sálek ve 2.poschodí mìstské knihovny

Oldøich Hlavsa (4. 11. 1909  27. 12. 1995)

Vernisá výstavy, vìnované náchodskému rodáku a významné osobnosti èeské
kniní kultury. Oldøich Hlavsa se vyuèil a pracoval v náchodských tiskárnách a od
konce tøicátých let pùsobil v Praze jako výtvarník, grafik a typograf. Postupnì se
centrem jeho tvorby stala kniní kultura. Prosazoval koncepèní pøístup ke grafické
úpravì knihy s cílem zdùrazòovat mylenky textu také kvalitou písma a výtvarnou
hodnotou knihy. Jeho podoba knihy jako umìleckého díla pøekraèovala zaité konvence a pøináela nová, èasto i provokující øeení. Známá je jeho dlouholetá spolupráce s nakladatelstvím Èeskoslovenský spisovatel. Je autorem výtvarné podoby nezamìnitelných nakladatelských edicí Klub pøátel poezie, Slunovrat, Prstýnek, Bohemia.
Svou tvorbou získal postupnì uznání nejen u nás, ale i v Evropì a také v zámoøí. Byl
èlenem typografických asociací v Paøíi, New Yorku, Torontu a Frankfurtu n. M.
Obdrel èetná ocenìní v soutìích o nejkrásnìjí knihu roku a pøi udìlování nakladatelských cen. Je hlavním autorem obsáhlého tøísvazkového díla Typographia, které
mùeme povaovat za uèebnici oboru. Nezapomínal ani na rodné mìsto a pravidelnì
se vracel na svoji plhovskou chatu. Na vernisái bude pøedstaven vzpomínkový sborník Oldøich Hlavsa, vydaný Mìstskou knihovnou v Náchodì k pøipomenutí památky Oldøicha Hlavsy, umìlce z Náchoda.
/So/

Mìsto Náchod a Ekumenická rada církví Vás zvou na tradièní

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
u vánoèního stromu na Masarykovì námìstí
1. Adventní setkání
nedìle 27. listopadu 2005 v 17 hodin

2. Adventní setkání
nedìle 4. prosince 2005 v 17 hodin

3. Adventní setkání
nedìle 11. prosince 2005 v 17 hodin

4. Adventní setkání
nedìle 18. prosince 2005 v 19 hodin
Mìstské divadlo Dr. Josefa Èíka  Beránek
Program adventních setkání pøipravují náchodské církve.
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