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Slovo závìr v sobì obsahuje jistou definitivu. Nìco se uzavírá, snad navdy konèí
a èasto i nemilosrdnì odchází. A je to tak
 rok co rok  i s rokem samotným.
A my s opakovaným pøekvapením zjiujeme, jak rychle to uteklo  zase jsme
o rok starí, spíe starosti ne radosti
A pøed závìreèným náporem se sami
sebe ptáme, jestli to tak je v poøádku, jestli
to právì takhle chceme, a jestli to, co
v tyto dny proíváme, je skuteènì podle
naich pøedstav a pøání.
Slovo advent v sobì nese skrytý pùvab.
Lze ho pøeloit jako pøíchod èi pøicházení. A k nìmu patøí také oèekávání. Kadý ty momenty zná a vichni je proíváme podobnì. Je to stav jistého napìtí
a nedoèkavosti, kdy s trnutím èekáme, jak
to vlastnì dopadne. Jestli se mi podaøilo
uspìt pøi zkouce, jestli zpráva, která
právì pípla na mobilu, bude dobrá nebo
patná, jestli èlovìk mnì blízký opravdu
pøijede a bude nám spolu dobøe A plni
dojmù si èasto ani nestaèíme uvìdomit,
e samo oèekávání je a samotným vrcholem. Protoe jsme se na nìkoho tìili, na nìco pøipravovali, nìèemu vìnovali
elán i èas a teï s oprávnìnou zvìdavostí
a netrpìlivostí èekáme na výsledky i zdar
naí snahy.
Závìr roku bývá pravidelnì celospoleèensky hektický. Ekonomové pøedkládají letoní bilance a porovnávají je s loòskými, blikající èasomíra nás zneklidòuje
sdìlením, kolik dní èi hodin jetì zbývá,
v zamìstnání bývá dusno a také doma se
leckdy vytrácí klid a pohoda. A ze vech
stran na nás útoèí reklama, hluk, spìch
a s nimi neodbytný pocit, e a dìlám, co
dìlám, stejnì nestíhám. A s lítostí, vztekem èi rezignovanì se v duchu ptám: Mám
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já tohle zapotøebí?! Vdy se úplnì vytratil ten pocit rozechvìlého a radostného
oèekávání, které døíve objímalo celou krajinu a laskalo dui kadého èlovìka.
Ve vem tom shonu není èas na pomylení, e závìr obèanského roku je
korunován svátky, které hlavnì dìti povaují za ty nejkrásnìjí. Ale proè nejsou
nejkrásnìjí i pro dospìlé? Vdy pøece
èekání má svùj pùvab! A oèekávání Vánoc jistì ten nejvìtí. Vdy jsou stále jetì
spojeny s Jeíkem, a u je tradice jakkoli oslabena. Je to oèekávání nìkoho, kdo
pøece jetì ije v myslích i srdcích nás
vech a jeho pøíchod by mìl s sebou pøináet chvíle krásy, pocit tìstí a radosti,
lásky a lidské blízkosti. Byla by velká
koda, kdyby i letoní vánoèní svátky byly
neklidné a uspìchané anebo zase naopak
pro pøedchozí shon unavené a vlastnì
takové nijaké.
Jaké budou, o tom se rozhoduje v dobì,
která je pøedchází. Advent a jeho ètyøi
nedìle jsou urèeny k tomu, abychom se
 ve shonu svìta  zklidnili a pøipravili.
Aby vánoèní svátky byly zase èasem radosti dìtí, spokojené, pøátelské sounáleitosti dospìlých a hlavnì dobou, kdy se
vichni vrátíme k tomu, co bychom tak
rádi zase proívali. Aby se chvíle spoleèné radosti opìt staly nedílnou souèástí
závìru roku, naich vánoèních svátkù.
Abychom si nejen uvìdomili, ale také
naplno proili tu úasnou skuteènost, e
na svìt pøiel Kristus Pán. Abychom se
spolu  a s ním  radovali a tìili. Vdy
pøece: nám  NÁM  narodil se
Usebranou dobu adventní a poehnané svátky Vánoc vám pøeje
P. Jindøich Tluka,
kaplan farnosti Náchod

Vedení a zamìstnanci
Mìstského úøadu
v Náchodì pøejí
pøíjemné proití
vánoèních svátkù
a hodnì úspìchù v novém roce

 $

2

Zprávy
z radnice

Rada mìsta 25. 10. 2005

Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s pøedáním objektu èp.
738 (budova polikliniky) do správy spoleènosti Správa budov Náchod s. r. o., která
bude zajiovat vekerou èinnost spojenou
s provozem tohoto objektu, tj. provádìní
bìné údrby objektu vèetnì nutných
oprav, kontrolu placení nájemného, rozpoèítání provozních nákladù jednotlivým
uivatelùm a vymáhání pohledávek.
l RM schválila uzavøení smlouvy o dílo
na pøeloku kanalizace ve dvoøe Azylového domu èp. 621 a 616, která je v havarijním stavu, s Rostislavem Dudkem, Náchod.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na stavební úpravy v M Bìloves
 vestavba místnosti skladu prádla s firmou ODMM HONZU, s. r. o., Náchod.
l RM souhlasila s provedením opravy
komunikace ulice Ryavého v úseku od Z
Babí v délce cca 450 m a uzavøela smlouvu o dílo s firmou STRABAG, a. s., Hradec
Králové na provedení této opravy. To ve
za podmínky obdrení dotace od Královéhradeckého kraje na krytí vìtí èásti nákladù na opravu pokozeného úseku
v dùsledku objíïky.
Vánoèní osvìtlení
l RM souhlasila s prodlouením smluv
o umístìní reklamy na pøevìsech v ulicích
Tyrova, Strnadova a Potovní. Jedná se
o vánoèní reklamní tabule propagující jednotlivé firmy na dobu od 17. 11. 2005 do
31. 1. 2006, a následnì a do roku 2008.
Aktualizace Studie zásobování
teplem mìsta Náchoda
Vzhledem k platnému zákonu è. 406/
2000 Sb., o hospodaøení s energií, je vhodné provést aktualizaci naí Studie zásobování teplem mìsta Náchoda z roku 1995
a dopracovat ji na územní energetickou
koncepci mìsta, která bude navazovat na
koncepci kraje.
l RM souhlasila s aktualizací této studie
a doporuèila zahrnout do návrhu plánu na
rok 2006 mìstský podíl nákladù na její
zpracování.
Plnìní plánu investic v roce 2005
l RM byla seznámena s plnìním letoního plánu investic.
V letoním roce bylo zatím poskytnuto na
investièní akce 14 dotací v celkové výi
30,696 Kè mil. Kè + 266 tis. Euro (cca
8,46 mil. Kè s èerpáním i v roce 2006).
Úpravy objektu MìÚ Náchod
v ul. Nìmcové
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na stavební úpravy v objektu Mìstského úøadu v Náchodì, v ul. Nìmcové,
èp. 2020 (evidence obyvatel), s firmou
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STAVOS NÁCHOD Jiøí Fabián. Jedná se
o úpravy související se zajitìním pøijímání a vydávání tzv. biopasù.
ádosti základních kol
o èerpání finanèních prostøedkù
l RM schválila èerpání fondu reprodukce
majetku Z TGM Náchod na zaøízení audiovizuální uèebny koly, èerpání rezervního fondu na nákup sekaèky a na proplacení faktur za sluby a èerpání fondu odmìn
na doplnìní mzdových prostøedkù.
l RM schválila pøevedení prostøedkù
z fondu rezerv a rozvoje zøizovatele do
fondu reprodukce majetku pøíspìvkové organizace Z Komenského na nákup investièního majetku.
kolské rady
náchodských základních kol
l RM jmenovala za zøizovatele èleny kolských rad náchodských základních kol:
Z Pavliovská (Babí)
 Èermák Miloslav, Birke Jan
Z 1. Máje (Bìloves)
 Ing. Stryhal Pavel, Havlíèková Magda
Z Drtinovo námìstí (Staré Mìsto)
 Jirmanová Renata, ourek Cyril
Z Komenského  Ing. Maríková Pavla,
Foøtová Eva, Mgr. Petránek Karel
Z T. G. Masaryka  RNDr. árová Ivana, Ing. Meduna Frantiek, Mgr. Jindra Miroslav
Z Náchod-Plhov uskuteèní volbu zákonných zástupcù a pedagogických pracovníkù do kolské rady v 1. polovinì listopadu
2005, z tohoto dùvodu bude sloení kolské rady pøedloeno dodateènì.
l RM vydala zøizovací listiny kolských
rad.
Propagace Náchoda
pro úèely cestovního ruchu
l RM souhlasila s nákupem panoramatické kamery a jejím provozováním na stoáru Rubeny, a. s., na Dobroovì z rozpoètu mìsta Náchoda v roce 2006. Úèelem bude pøenáení ivého vysílání panoramatického obrazu Náchoda a jeho okolí
do sítì internetu.
l RM schválila smlouvu mezi mìstem
Náchod a firmou TIS  turistické informaèní systémy, v. o. s., Havíøov o vytvoøení podkladù cyklistických výletù v jednotném vizuálním stylu v elektronické podobì na CD-ROM pro pøipravovaný projekt
Zastavte se u nás.
Zajitìní zpìtného odbìru pouitých
pøenosných baterií a akumulátorù
na území mìsta Náchoda
l RM schválila uzavøení Smlouvy o zajitìní zpìtného odbìru pouitých pøenosných baterií a akumulátorù na území
mìsta Náchoda s firmou ECOBAT, s. r. o.,
Praha.
Úèelem této smlouvy je vytvoøit a provozovat místa zpìtného odbìru pouitých
pøenosných baterií a akumulátorù podle
zákona o odpadech. Zpìtný odbìr od obèanù je provozován bezúplatnì. Provozova-

tel tohoto systému zajistí dodání boxù na
urèená místa a potøebného poètu letákù
k jejich oznaèení.

Rada mìsta 1. 11. 2005

Informaèní centrum Bìloves
Rada mìsta byla seznámena se zámìrem
vybudování informaèního centra v Bìlovsi
(Korunka). Zároveò byl ze strany provozovatele pana Mgr. Jiøího Matìjù vysloven
poadavek na pøíspìvek na jeho fungování a provoz.
l RM uloila zaøadit do návrhu rozpoètu
na pøítí rok èástku 50 tis. Kè jako jednorázový pøíspìvek na provoz tohoto informaèního centra.
Financování
a rozsah mìstské hromadné dopravy
Rozhodnutím Rady Královéhradeckého
kraje bylo schváleno vyøazení autobusových linek zajiujících mìstskou hromadnou dopravu ze smluv o závazku veøejné
sluby ke dni 1. 1. 2006. Vyøazením tìchto linek bude pøevedeno k tomuto datu
financování prokazatelné ztráty z rozpoètu kraje do rozpoètu obcí.
Proto byla pro zajitìní mìstské hromadné autobusové dopravy zpracována studie,
která uvaovala celkem tøi varianty øeení MHD v Náchodì.
l RM souhlasila se zajitìním mìstské
hromadné dopravy v Náchodì podle varianty, která zajiuje pøepravní potøeby
s návazností na mezimìstské a dálkové
linky, ale v omezených poètech spojù s tím,
e mùe jetì dojít k úpravì èasù nìkterých spojù.
Majetkoprávní úkony obce
l RM vzala na vìdomí rozhodnutí souèasného nájemce restaurace Na Koupaliti
v Náchodì týkající se ukonèení pronájmu
této restaurace k 31. 12. 2005. V souvislosti s tím radní souhlasili s vyhláením
nového výbìrového øízení a návrhem podmínek na pronájem restaurace Na koupaliti v Náchodì.
Rekonstrukce veøejného osvìtlení
 park DDM (Déèko)
l RM schválila dodatek ke smlouvì o dílo
Rekonstrukce veøejného osvìtlení Náchod 3. etapa  park DDM (Déèko). Dodatek se týká pøidání dvou svìtelných
bodù v parku, kde se nacházejí jetì dvì
tmavá místa, která je z dùvodu bezpeènosti osob nutné osvìtlit.
Plán zimní údrby
na zimní období 2005/2006
l RM schválila plán zimní údrby místních komunikací v Náchodì na zimní období 20042005.
Po zapracování drobných úprav bude
v nejblií dobì k dispozici na internetových stránkách mìsta Náchoda:
www.mestonachod.cz.
Vyhláka o poplatku za komunální odpad
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta ke
schválení návrh obecnì závazné vyhlá-
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ky o místním poplatku za provoz systému
shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
vyuívání a odstraòování komunálních
odpadù se zmìnou pouze pøílohy èíslo 1
 rozúètování nákladù na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu na osobu
za období pøedchozího roku.
V návrhu je poèítáno se zachováním stávající výe poplatku (480 Kè/os.).
Systém nakládání
s komunálními odpady  smlouva
l RM schválila uzavøení Smlouvy o zabezpeèení provozu systému nakládání
s komunálními odpady vznikajícími na území mìsta Náchoda a o plnìní nìkterých
dalích povinností s TS Náchod, s. r. o.
Mìstská policie
 navýení poètu zamìstnancù
l RM doporuèila starostovi mìsta navýení poètu zamìstnancù Mìstské policie
Náchod na 18  o operátora kamerového
systému v letoním roce a jednoho stráníka v prùbìhu pøítího roku.
Z Náchod, 1. Máje 365 (Bìloves)
l RM schválila pøevod finanèních prostøedkù z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku Z Náchod  1. Máje 365
a èerpání tohoto fondu na zakoupení investièního majetku (sporák, lednice, ).
M Myslbekova
l RM schválila èerpání fondu reprodukce
majetku M v Myslbekovì ulici v Náchodì na zakoupení konvektomatu do kolní
jídelny.

Rada mìsta 15. 11. 2005

Náchodské základní koly
l RM vzala na vìdomí výroèní zprávy
pøíspìvkových organizací základních kol
na Babí, ve Starém Mìstì a v Bìlovsi. Jednotlivé koly pøedstavili jejich øeditelé.
l RM schválila stanovení úhrady neinvestièních výdajù za áky jiných obcí plnících
kolní docházku v náchodských základních
kolách na rok 2006 ve výi 8000 Kè.
l RM schválila pouití rezervního fondu
základní koly ve Starém Mìstì nad Metují na nákup nábytku.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì, kterým se Z Náchod-Plhov pøedává do uívání areál sportovitì.
l RM souhlasila s ukonèením nájemní
smlouvy na pronájem novinového stánku
v Kladské ulici dohodou k 30. 11. 2005.
l RM doporuèila zastupitelstvu nabytí
èástí pozemkù v trase cyklostezky Peklo
s tím, e nejprve bude uzavøena smlouva
o smlouvì budoucí kupní a po realizaci stavby cyklostezky na podkladì pøesného zamìøení stavby definitivní kupní smlouva.
l RM v souvislosti s pøevodem budovy
polikliniky do majetku mìsta vzala na
vìdomí informaci o vyuití nebytových
prostorù v tomto objektu a volných nebytových prostorech umístìných v jednotlivých poschodích.

l RM souhlasila s nákupem ekologického WC od firmy EKO DELTA, s. r. o., Èeská Skalice s doèasným urèením pro høitì
Plhov.
l RM schválila objednání odstranìní veøejného osvìtlení v areálu letního kina firmou Technické sluby Náchod, s. r. o.
Dìtské høitì Plhov  správa a údrba
l RM schválila oplocení pozemku dìtského høitì na Plhovì za pekárnou, instalaci provozního øádu a souhlasila s výbìrem
správce dìtského høitì.
Výstavba
novì koncipovaných dìtských høi
l RM souhlasila s pøedloeným investièním zámìrem a povìøila Odbor správy
majetku pøípravou podkladù pro seznámení jednotlivých obèanských rad a osadních
výborù s touto problematikou.
Zámìrem je vybudovat postupnì ve vytypovaných lokalitách obdobná dìtská høitì v poètu podstatnì niím ne v minulosti, ale tak rozmístìných, aby byla
v dosahu pro maminky s dìtmi. Tato høitì by byla v prùmìru po jednom na daný
obvod souèasných obèanských rad nebo
osadních výborù. Pro tuto výstavbu navrhuje Odbor správy majetku vyèlenit
z mìstského rozpoètu kadoroènì èástku
do 0,5 mil. Kè.
Stavební úpravy
Jiráskova koupalitì v Náchodì
l RM zruila výbìrové øízení na veøejnou zakázku Stavební úpravy Jiráskova
koupalitì v Náchodì a uloila Odboru
správy majetku vyhlásit nové s firmou
RTS Brno.
Sportovní zaøízení mìsta Náchoda
l RM schválila pøevod finanèních prostøedkù z fondu rezerv a rozvoje zøizovatele
do fondu reprodukce majetku pøíspìvkové organizace Sportovní zaøízení mìsta
Náchoda a jeho èerpání na nutné opravy
movitého majetku na zimním stadionu.
l RM schválila nákup nové rolby pro zimní stadion v Náchodì.
ádosti o dotaci
v oblasti sociálních slueb
l RM schválila zaøazení ádosti o dotaci
pro Obèanskou poradnu v Hálkovì ulici ve
výi 10 tis. Kè do návrhu rozpoètu roku
2006. Tato obèanská poradna poskytuje
obèanùm v sociální tísni bezplatné poradenství.
l RM nesouhlasila se zaøazením ádosti
o dotaci pro Obèanské sdruení Laxus do
návrhu rozpoètu na rok 2006.
Zmìna dopravního znaèení a stavební
úpravy køiovatky u Hypernovy
l RM souhlasila se zadáním projektové
dokumentace na pøeznaèení ulice Polské
v úseku od hranice ke køiovatce kpt. Jaroe (vèetnì), osazení pøechodových ostrùvkù u Hypernovy a Ameteku a na stavbu chodníku od eleznièní zastávky v Bìlovsi ke staré celnici ing. Josefu Hauckovi.
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l RM pøedala dopravní komisi k projednání zámìr vyznaèení dalího pøechodu
pro chodce v ulici Komenského u základní koly a jeho nasvícení.
l RM schválila zaøazení investièní dotace
na opravu støechy SK Rubena do návrhu
rozpoètu roku 2006.
l RM nesouhlasila s nákupem informaèního panelu na mìøení okamité rychlosti
vozidel.
l RM vzala na vìdomí zámìr umístìní
busty T. G. Masaryka do prùèelí budovy
Z TGM v Náchodì a uloila pøipravit rozpoèet na realizaci této akce.
l RM souhlasila, aby mìsto Náchod podalo ádost o pokácení døevin dle návrhu
komise E+P.

Mìsto Náchod

prodá obálkovou metodou:
Kostelecká 1829
prázdný byt 1+1,

I. kategorie è. bytové jednotky
1829/72
ve 12. podlaí a výmìøe 47,3 m
s vyvolávací cenou 450.000 Kè.
Nabídku v uzavøené obálce
oznaèené v levém
hor. rohu nápisem:
Výbìrové øízení
 byt 1829/72  neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod,
odbor majetek.
Uzávìrka pøihláek 6. 1. 2006
Prohlídka bytu 15. prosince 2005
a 5. ledna 2006 vdy v 10 hodin,
informace tel. 491 405 233,
491 405 237.
Zn. Nejvyí
a nejvýhodnìjí nabídce.

Dvoøákova 1346
prázdný byt 2+1,

I. kategorie
è. bytové jednotky 1346/3
ve 2. podlaí a výmìøe 69,15 m
s vyvolávací cenou 750.000 Kè
Nabídku v uzavøené obálce
oznaèené v levém hor. rohu
nápisem:
Výbìrové øízení
 byt 1346/3  neotvírat
adresovat na MìÚ Náchod,
odbor majetek.
Uzávìrka pøihláek 6. 1. 2006
Prohlídka bytu 15. prosince 2005
a 5. ledna 2006 vdy v 11 hodin,
informace tel. 491 405 233,
491 405 237.
Zn. Nejvyí
a nejvýhodnìjí nabídce.
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Kronika
Narodili se v øíjnu 2005
1. 10.
4. 10.

Roman araj
Dominika Coufalová
Jakub Vlèek
5. 10. Adam Drcmánek
Michal Skalický
6. 10. Tomá kripko
7. 10. Filip Dranar
14. 10. Petr Fiala
Tomá Fiala

16. 10.
18. 10.
20. 10.
21. 10.
28. 10.
30. 10.

Nikola Valentová
Tereza Machová
Pavla Rejzková
Simona Jochová
Anna Pivokonská
Vanesa Dunová

Byli oddáni v øíjnu 2005

7. 10.
Duan Hoferka, Gabriela imáòová
Náchod, Hradec Králové
21. 10.
Ivo Aresin, Petra Meissnerová
Náchod, Hronov

Zprovoznìn nový poèítaèový tomograf (CT)
Dne 14. 11. 2005 byl na radiologickém
oddìlení Oblastní nemocnice Náchod slavnostnì zprovoznìn nový poèítaèový tomograf. Slavnostního otevøení se zúèastnila
celá øada hostù, zástupcù parlamentu ÈR,
zástupcù Královéhradeckého kraje, starostù mìst okresu Náchod a také odborné veøejnosti.
Nový tomograf, který nyní slouí vem
obèanùm okresu Náchod je pièkové technologické zaøízení. Jedná se o první instalaci tohoto typu v Èeské republice a 12.
na svìtì. Umoòuje 3D zobrazení jemných
tkáòových a kostních struktur s velmi
jemným rozliením. Mnoství softwarových
balíkù umoòuje efektivní vizualizaci,
analýzu, kvantifikaci a dokumentaci klinických struktur. Jedná se samozøejmì
o plnì digitalizovaný pøístroj. Tento pøístroj umoòuje bìhem nìkolika vteøin naskenovat celého pacienta, èím se výraznì sniuje zatíení záøením. Byl poøízen
z dotace Královéhradeckého kraje v hodnotì 16 milionù Kè.
CT vyetøení je dnes ji povaováno za
urèitý standard v radiodiagnostice a výsledky jsou vyuívány témìø na vech
oddìleních zejména pøi akutních a ivot
ohroujících stavech pacientù (chirurgie,
neurologie, interna, ortopedie, urologie,
ORL, ARO, gynekologie).
V roce 1991 byl z veøejné sbírky a dodateèných finanèních prostøedkù zakoupen pro nemocnici v Náchodì první poèítaèový tomograf s tzv. dynamickým skenováním. Tento tomograf byl pøedchùdcem souèasných pièkových spirálních
tomografù. První tomograf byl nahrazen
dalím, tzv. jednospirálním, který byl instalován na radiologickém oddìlení v roce
1998. Nyní tedy Oblastní nemocnice

Náchod disponuje v poøadí ji tøetím pøístrojem.
Za tìch uplynulých 14 let dolo v konstrukci poèítaèových tomografù k ohromnému technologickému pokroku. V poèítaèové tomografii se dnes ji plnì vyuívají monosti digitálního zpracování získaných dat. V praxi to znamená, e potøebná data se získají za nìkolik vteøin
skenování pacienta a teprve poté se na
základì post procesingového zpracování
získávají potøebné vizualizace a obrazové informace pro klinické pracovníky. Na
základì jednoho vyetøení tak lze získat
neomezené mnoství obrazových informací. Pro takovéto obrázky se ji nedá
pouít název snímek, uívá se termín
obrazová informace. Tyto obrazové informace mohou být samozøejmì distribuovány po poèítaèové síti tam, kde jsou
potøeba. Instalací nového tomografu
v Oblastní nemocnici Náchod se významným zpùsobem zkvalitòuje zdravotní péèe
v celém okrese Náchod.

Významné
ivotní jubileum
Dne 1. 11. 2005 si pøipomnìla krásných 105 let paní Marie Baèová, nejstarí obèanka nejen rodného mìsta Jaromìøe, ale i celého Královéhradeckého kraje.
Kadý obèan nemá to tìstí ít ve dvou
tisíciletích a ve tøech stoletích jako paní
Baèová.
Od roku 1997 ije paní Marie Baèová
v léèebnì dlouhodobì nemocných v Jaromìøi, která je souèástí Oblastní nemocnice Náchod. V den jejích narozenin se
pøipojil k dalím gratulantùm také øeditel Oblastní nemocnice Náchod ing. Josef
imurda. Za doprovodu svých kolegù z nemocnice jí s kyticí a dalími vìcnými dary
osobnì pogratuloval, popøál jí hodnì zdraví,
tìstí a spokojenosti.
Paní Baèová ji od svých 14 let pracovala v továrnì. S krátkými pøestávkami
a pùsobením v jiných organizacích pracovala a do svých 78 let vìku. Pracovala
rovnì také v tehdejí nemocnici Jaromìø.
Má 3 vnuky, 7 pravnouèat a 9 prapravnouèat.

Zleva: Ing. Josef imurda  øeditel
nemocnice, Boena Marková  dcera,
Marie Baèová  oslavenkynì

Setkání u pøíleitosti
Památky zesnulých
Zleva: Ing. vorèík  firma Siemens, Mgr.
Zdeòka Horníková  poslankynì parlamentu ÈR, Ing. Rostislav Veteèka  námìstek hejtmana KHK, Ing. Josef imurda  øeditel nemocnice, prim. MUDr.
Jana Zemanová  primáøka radiologického oddìlení ONN

Váení spoluobèané,
dovolte mi, abych Vám popøál jménem svým i jménem vech pracovníkù Oblastní nemocnice Náchod, a. s., pøíjemné proití vánoèních svátkù, osobní pohodu a rodinné tìstí. Pacientùm, kteøí vyuili slueb naí nemocnice, dìkuji
za jejich projevenou dùvìru a pøeji jim pevné zdraví do dalích let.
Ing. Josef imurda, øeditel Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Ve støedu 2. listopadu se uskuteènila
v obøadní síni náchodského høbitova Vzpomínka na zesnulé. Setkání obèanù organizovala komise MìÚ a MO SP Náchod.
Souèástí programu bylo velmi pìkné
vystoupení pìveckého sboru Hron pod
vedením ing. Èejpa. Nemohla chybìt ani
mìstská dechovka, která zahrála pøed
obøadní síní.
Dìkujeme vem úèastníkùm a zvlátì
úèinkujícím a organizátorùm.
Za zmínku rovnì stojí opravení opìrné zdi høbitova, sousoí a dalí drobné
úpravy, které se podaøilo v letoním roce
zrealizovat na náchodském høbitovì. To
ve pøispìlo k vìtí dùstojnosti tohoto
místa.
Josef Jenita

Náchodský zpravodaj

Projekt VIP Kariéra

Projekt VIP Kariéra (vzdìlávání, informace poradenství) je novinkou letoního kolního roku. V následujících tøech
letech bude financován z prostøedkù Evropského strukturálního fondu a byl
vyhláen IPPP v Praze (Institut pedagogicko psychologického poradenství).
V rozsáhlém výbìrovém øízení, které se
uskuteènilo v celé Èeské republice, bylo
vybráno a do projektu zaøazeno 127 kol,
v nich pracuje speciální pedagog èi kolní
psycholog. Mezi vybrané koly patøí také
Základní kola, Náchod, Komenského
425, kde od záøí pracuje kolní poradenské pracovitì, pod vedením speciálního
pedagoga Mgr. Ivy Tøískové. Tým pracovníkù tvoøený výchovným poradcem pro
volbu povolání a kolním preventistou se
zabývá zpùsobem práce se áky nadanými a talentovanými, prevencí kolní neúspìnosti a sociálnì neádoucích jevù,
kariérovým poradenstvím, integrací ákù
se speciálními vzdìlávacími potøebami.
Úzce spolupracuje s odborníky v Pedagogicko psychologické poradnì v Náchodì
a se Speciálním pedagogickým støediskem
v Náchodì a v Janských Lázních. Pedagogiètí pracovníci koly získali dalí významnou oporu a pomoc pro práci s dìtmi, které mají jakékoliv problémy a potøebují individuální pøístup.

ance pro ivot

Ji druhým rokem jsou dìti ze Z Komenského v Náchodì zapojeny do projektu ance pro ivot, jeho cílem je sblíit
v mimokolních èinnostech zdravé a handicapované dìti. Projekt je podpoøen
z grantu Královéhradeckého kraje. V mìsíci listopadu se mohly dìti z keramického
a floristického krouku Kytice radovat
z nového elektrického hrnèíøského kruhu
a z krásných barevných glazur, které budou zdobit jejich nové výrobky.
Mgr. Iva Tøísková

Sbìrný dvùr

Technických slueb Náchod, s. r. o., vám
oznamuje s platností od 1. 12. 2005 do
28. 2. 2006 zmìnu otevírací doby:
Pondìlí a støeda
617 hod.
Sobota
zavøeno
Zamìstnanci Technických slueb mìsta
Náchoda Vám pøejí klidné a pohodové
proití vánoèních svátkù a úspìný nový
rok 2006.
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Úspìchy studentù VO stavební
arch. Jana Letzela Náchod
V prvním roèníku prestiní celostátní
soutìe Má vlast v srdci Evropy  Poznej ji a chraò, která byla poøádána v roce
2005 pod zátitou zesnulého ministra
kultury Pavla Dostála, ministra zahranièí Cyrila Svobody, ministerstva kolství,
mládee a tìlovýchovy Památkovou komorou a Èeskou radou dìtí a mládee se
výraznì uplatnily práce studentù Vyí
odborné koly stavební arch. Jana Letzela v Náchodì. Soutìní kategorie Monitoring stavu památek  zejména zanedbávaných a opomíjených byla v podstatì zcela
v rukou naich studentù. Diplom za
první místo získal Tomá Zavoral s projektem Kaple sv. Anny v Pardubicích, na
druhém místì byla ocenìna práce Miloe
Záruby Paletínská kaple v Lui a tøetí diplom obdrel Jiøí Sloupenský za studii Zahrada broumovského klátera. Od ètvrtého a do desátého místa mezi sebe nepustilo ani dalích sedm studentù koly
se svými pracemi, které rovnì vypracovávali v rámci historických semináøù.
V kategorii Podpora návtìvnosti pamìtihodností získala druhé místo práce Dity
Ducháèkové, Kateøiny Lukové a Petry
Nìmeèkové, kterou pøipravily k propagaci
architektonických památek Èeské Skalice. Výtvarnì hezky zpracovaná skládaèka Významné památky mìsta Èeská
Skalice  procházkový okruh, nákres,
plánek, popis provede návtìvníky mìsta
po jeho zajímavostech a doufejme, e pøispìje k informovanosti nejen turistù. Obdobná skládaèka Náchod  umìlecké
a historické památky v centru mìsta au-

torù Andrey Paleèkové, Vìry Vlèkové
a Vlastimila Èejchana byla ocenìna v poøadí jako ètvrtá nejlepí.
Také v kategorii Obnova a udrování
historických tradic byla první místa získána naimi studenty  jako nejlepí byla
hodnocena práce Vlastimila Heraina Ústecké betlémy, druhé místo získala Jana
Vondrová za studii Sirkaøi v Kyperku
a okolí.
Diplomy a ocenìní z rukou ministra
zahranièí Cyrila Svobody a dalích pøedstavitelù poøádajících organizací pøevzali
studenti v Èernínském paláci v Praze
(budovì ministerstva zahranièí) dne 25.
øíjna 2005. Èlenové odborné poroty i pan
ministr Svoboda neetøili chválou a velmi si cenili, e mladí lidé projevují výrazný zájem o kulturní památky a tradice
naí zemì a jsou schopni fundovanì
a odbornì zpracovat své projekty. Doufejme, e jména studentù naí koly nebudou chybìt mezi úspìnými úèastníky
také v dalích roènících této zajímavé
a potøebné soutìe, urèené vem vìkovým kategoriím.
Vìra Vlèková

EskyNaRS  výprava náchodských roverù a rangers
Zaèátkem listopadu se této akce zúèastnili náchodtí skauti starí 15 let. Cílem
tohoto setkání bylo seznámit se mezi sebou, proít aktivnì a hravì víkend, seznámit náctileté se zajímavými skautskými programy v celé republice. Úèastníci
byli rozdìleni do tøí skupin, ve kterých
mìli plnit nejrozmanitìjí úkoly. Po vyzvednutí chleba se vak dvì skupinky vydali místo do Trutnova,
ke lvovi (pomník bojù z r. 1866)
za Vysokovem. Vùbec jim nebylo divné, e dopis zaèínal vìtou,
Vítejte v Trautenau a v obálce
byla pøiloena mapka trutnovského okolí. Tento omyl brzy zjistili, a tak zdárnì dorazili na chatu v pozdních veèerních hodinách.
Ranní hygiena a snídanì probìhly ve svázaných dvojicích. Bìhem
dopoledne skupinky získávaly
v rùzných hrách a soutìích suroviny potøebné k obìdu. Ten si

jetì musely uvaøit. Pøipravit ohnitì
a døíví, závìs na kotlík, uvaøit a zahladit
místo èinu. Prokázaly znamenitì zálesáckou dovednost, jeliko nám poèasí nepøálo. Odpoledne probìhl prùzkum okolí
chatové oblasti Dolce. Po znamenité veèeøi byly vyháeny výsledky, hrály se hry
a na kytary. Bìhem veèera jsme vyslechli upikovu pøednáku a diskutovali o nejrùznìjích skautských
problémech. Doufám, e se výprava vem líbila a tìím se na
dalí setkání. Také bych chtìl pochválit vechny úèastníky za
odvahu, se kterou se vrhali do
plnìní obtíných úkolù, a dìkuji vem tìm, kteøí mi pomohli
s pøípravou.
Zdar Hiawatha
více na www.rsnachod.wz.cz
pyramida (ruce, nohy) soutì
 Qva mají na zemi pouze tøi
nohy, dohlíí Kopec
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kvorecký 80.  recenze sborníku
Po více ne roce vyel sborník z mezinárodní konference o ivotì a díle Josefa
kvoreckého, která se uskuteènila v Náchodì ve dnech 22.24. záøí 2004. Má
prostý titul kvorecký 80. Vydala jej Literární akademie (Soukromá vysoká kola
Josefa kvoreckého, Praha 2005).
Po úvodní stati prezidenta ÈR Václava
Klause Svobodný mu v nesvobodném
svìtì pøináí sborník 46 pøíspìvkù, které
na konferenci zaznìly nebo byly pro ni
pøipraveny. Editor je rozdìlil do pìti tématických oddílù. Zájemce o dílo Josefa
kvoreckého v nich najde nepøeberné
mnoství informací o autorovi a jeho díle,
okolnostech vzniku i vydání jeho knih
a jejich pøijímání ètenáøi nejen u nás. Konference toti nebyla mezinárodní jen podle jména, více ne tøetina pøíspìvkù je od

zahranièních odborníkù. estý oddíl tvoøí
projevy, které zaznìly pøi udìlení titulu
magistr umìní, jím zásluhy Josefa kvoreckého ocenila jeho vysoká kola.
Sborník uspoøádal Michal Pøibáò, který
místo doslovu napsal závìreèná slova
Návrat do Port Arturu o poslední akci loòských oslav kvoreckého osmdesátky
 procházce po Dannyho Náchodì, která skonèila tam, kde první vydaná kniha
kvoreckého zaèíná, tedy v legendárním
náchodském Portu. (Dnení mladí se leckdy diví, proè zrovna v této hospodì.
Odeèteme-li domy postavené v jeho okolí a po válce, uvìdomíme si, e Port Artur byl tehdy vlastnì za mìstem, za
vìtrem, tedy z hlediska tehdejích okupaèních pomìrù byl bezpeènìjí ne podniky ve vnitøním mìstì.)
/AF/

Sdruení pøátel Malé Èermné
uspoøádalo v pátek dne 18. 11. 2005
oslavu 75. výroèí zavedení elektøiny do
obce. Oslava byla zahájena u obecního
transformátoru krátkým pøipomenutím
tak, jak události okolo zavedení elektøiny zachytila obecní kronika. O historii
a souèasnosti elektrifikace obce poté promluvili zástupci a. s. Východoèeská energetika. Bylo potìující slyet z úst dlouholetého pracovníka energetiky ing. Hejèla, e je hodnì obcí v Èesku s názvem
Èermná, ale jen tu nejmení z nich napadlo uspoøádat oslavu na poèest pøelomové události v historii vìtiny obcí
v minulém století. Moná, e i tato skuteènost zpùsobila, e a. s. Východoèeská
energetika poskytla finanèní pøíspìvek na
propagaci této akce. Výbor sdruení jménem svých èlenù a sympatizantù za tento pøíspìvek srdeènì dìkuje. Oslava pokraèovala lampionovým prùvodem na
náves. Zde místní dìti se svými spoluáky ze koly ve ïárkách zazpívaly písnièku Elektrický valèík autorù Svìrák/
Uhlíø. Dìti nakreslily k recitativu také
velký vtipný plakát. Závìr oslavy probìhl v objektu bývalého hotelu Nálada, kde
byla ve spolupráci s Regionálním muzeem v Náchodì uspoøádána malá výstavka na téma Svìtlo v prùbìhu staletí.
Úèastníci oslavy se dozvìdìli spoustu zajímavých informací o vystavených pøedmìtech. Z výstavky vyplynulo, jak elektøina (jen pro úèel svícení) zásadnì zlepila komfort bìného ivota. Dùmysl
museli na oslavì projevit i ti, kdo se
zúèastnili soutìe, která spoèívala v tom,
kdo vymyslí co nejvíce slov odvozených
od základu slov svìtlo a svítit. Zvítìzil tým, který jich vymyslel 28. Odmìnami vítìzùm soutìe a drobnými pozornost-

mi vem zúèastnìným dìtem oslava 75.
výroèí zavedení elektøiny skonèila. Sdruení pøátel Malé Èermné dìkuje vem,
kdo se na organizaci této akce podíleli.
Dalí akce jsou plánovány na zaèátek
pøítího roku. Více informací o nich se
dozvíte z pøítího èísla zpravodaje a po
Novém roce i z webových stránek, které
pøipravujeme. V souèasné dobì má sdruení k dispozici adresu Sdruení pøátel
Malé Èermné, Malá Èermná 38, PSÈ 549
31 nebo mailovou adresu malacermna@post.cz
Eva Pumrová

Vyslechni
druhou stranu

je název preventivního programu realizovaného kolou za podpory Královéhradeckého kraje, který úspìnì probíhá na
Z T G M v Náchodì od záøí tohoto kolního roku.
Tým zkuených lektorek z øad pedagogického sboru vtìpuje ákùm základní kompetence potøebné k ivotu v multikulturní spoleènosti a vede je k aktivnímu
osvojení pojmù multikultura, kulturní
relativismus, xenofobie, diskriminace,
identita.
áci ètvrtých a devátých roèníkù se
ve skupinách formou hry uèí vnitønì proívat pocity diskriminace, pøedsudkù, stereotypizace nebo generalizace.
Cílem programu je vytvoøit ve kole
takové klima, kde se vichni budou cítit
rovnoprávnì, kde budou v majoritní skupinì úspìní i áci minorit a áci majority budou poznávat kulturu svých spoluákù z minorit.
Roman Odváøka, øeditel koly

Prosincová výroèí
V dobì vánoèní zpíváme, e se narodil Kristus Pán. Ale v dobì vánoèní se
také bohuel umírá. Letos tu musíme
v prvé øadì pøipomenout dva Náchoïany z nejvýznamnìjích. 26. prosince
1925 zemøel architekt Jan Letzel, jen
si svìtovou slávu zajistil v japonské Hiroimì, kdy výstavní palác, jím projektovaný, odolal výbuchu atomové bomby. O své slávì se ovem nikdy nedovìdìl, odpoèíval v té dobì u dvacet let
na náchodském høbitovì. Pøed deseti
lety 27. prosince zemøel Oldøich Hlavsa, typograf svìtové proslulosti, tvùrce
desítek krásných knih. Na souèasné výstavì v mìstské knihovnì se o tom mùeme pøesvìdèit.
Jen o nìkolik dní døíve ne Oldøich
Hlavsa (18. 12. 1995) zemøel èervenokostelecký rodák, herec Martin Rùek.
A na Silvestra 1990 pøítel Karla Èapka
a øady dalích, MUDr. Karel Steinbach,
autor zajímavé kníky Svìdek témìø
stoletý. Náchodský rodák, literární historik Stanislav Souèek zemøel 30. prosince 1935. Dalí z rodákù, klasický filolog dr. Edvard Kastner se narodil
20. prosince 1845. Ve Vrchovinách se
23. prosince 1885 narodil Josef Chmelaø, absolvoval náchodskou reálku, psal
pod pseudonymem Josef Horal, byl øádku let redaktorem sociálnì demokratického Východoèeského obzoru; u v záøí
1945 vydal román o dobì okupace Mlèení.
Dne 4. prosince 1980 zemøel barytonista Národního divadla, významný pìvec Zdenìk Otava. Zpíval nìkolikrát
i u nás v Náchodì. Náchod navtívil 14.
èervna 1931 pøi koncertu ze svých skladeb i Vítìzslav Novák. Narodil se
5. prosince 1870, 10. prosince 1940
uspoøádala k jeho jubileu koncert z jeho
skladeb Náchodská filharmonie, Komorní hudba a pìvecký sbor Hron s hronovským Daliborem. O dvacet let mladí
byl Bohuslav Martinù, narodil se v Polièce 8. prosince 1890. Náchodtí hudebníci a zpìváci uspoøádali 23. èervna 1965 i z jeho skladeb koncert.
A 17. prosince 1770 se narodil nejvìtí hudební génius vech dob Ludwig van
Beethoven. e by znamení støelce pøálo hudebním skladatelùm?
Rovných dvì stì let uplyne 2. prosince od bitvy tøí císaøù u Slavkova,
v ní Napoleon porazil spojené armády
ruskou a rakouskou. Pøed 70 lety,
14. prosince 1935, abdikoval po 17 letech ve funkci první èeskoslovenský prezident T. G. Masaryk, 18. prosince byl
pak prezidentem republiky zvolen dr.
Edvard Bene.
(AF)
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Èást 11  Vojenské ulice
Poslední ulice, tvoøící jakýsi tématický celek, byly pojmenovány po vojácích rùzných dob a hodností, pøípadnì
po vojenských uskupeních. A je svým zpùsobem zajímavé, i kdy snadno zdùvodnitelné, e vechny tyto názvy
pocházejí z 20. století a vesmìs z jeho druhé poloviny.
Nìkdy na pøelomu dvacátých a tøicátých let vznikly
a byly pojmenovány ulice ikova a Prokopa Velikého.
Obì prakticky navazují na Husovo námìstí, a tak se
pojmenování po proslulých husitských vojevùdcích pøímo nabízelo.
U silnice z Náchoda smìrem na Hronov stojí pøi pravé
stranì za budovou bývalé celnice na pøechodu do Kladska pomník prvého padlého vojáka ve válce roku 1866.
Tento vojín se jmenoval Josef Souèek a slouil u 35.
pìího pluku v Josefovì. Padl dne 26. èervna 1866 po
zásahu støepinami z pruského granátu. Stalo se to po
páté hodinì odpolední a pohøben byl na místì, kde drel
strá. Pomník mu zde byl vybudován roku 1881. Válka
roku 1866 zaèala touto první obìtí 26. èervna
a v následujících dnech 27.29. èervna se v blízkém okolí
Náchoda odehrály tøi velké a nièivé bitvy  u Náchoda,
u Èeské Skalice a u Svinian. Chudák vojín se neproslavil ádným hrdinským èinem, ale právì jen tím, e v té
spoustì padlých byl prvním, a tak má nejen pomník, ale
od roku 1946 také svoji ulici. Souèkova odboèuje z Broumovské smìrem k lesu.
Na svaitém terénu nad Purkyòovou ulicí u nemocnice vznikla po druhé svìtové válce nová ulice, pojmenovaná v roce 1946 Zborovská. Tehdy si Náchodtí jetì vìdomì chtìli pøipomenout slavnou bitvu èeskoslovenských
legií na Rusi roku 1917. Pøestoe po nástupu komunistù k moci upadli legionáøi do nemilosti, ulice si svùj název podrela dodnes.
Podél dìtského dopravního høitì v Bìlovsi smìøuje
k ulici Polské ulice Kapitána Jaroe, pojmenovaná v roce
1950 po kapitánu èeskoslovenské armády Otakaru Jaroovi. O nìm je èi bývalo obecnì známo, e padl v legendární
bitvì u Sokolova a e mu byl jako prvnímu obèanu Èeskoslovenska udìlen titul Hrdina Sovìtského Svazu.
V Náchodì vak je jeho ulice z jiného dùvodu. Po Mni-

Pohled do Plhovské a Kladské ulice v roce 1900, kdy v jejich
nároí stála továrna firmy E. Doctor.

chovu a rozputìní èeskoslovenské armády byl vojenský
telegrafista Jaro poèátkem èervence 1939 pøidìlen jako
úøedník na náchodský potovní úøad. V té dobì mìl za
sebou ji dva nezdaøené pokusy o emigraci a také náchodský pobyt byl pro nìj pouze doèasným øeením. Zde
se náhodnì setkal s svojí kamarádkou z dìtství, které
pøedal dopisy pro matku. Mylenka na útìk do zahranièí
ho neopoutìla a se svým zámìrem utéci do Sovìtského
svazu se pravdìpodobnì svìøil svému nadøízenému, øediteli náchodské poty Rudolfu Kotláøovi. Ten mu pak
v srpnu umonil mimoøádnou dovolenou a Jaro se ji do
Náchoda nevrátil. Na budovì poty pøipomíná krátký pobyt Otakara Jaroe pamìtní deska odhalená 28. dubna
1946.
Po II. svìtové válce dolo k pøejmenování èásti Kladské ulice od køiovatky u Itálie po Kaparák na ulici Zajonèkovského.Náchodtí tak nepochybnì chtìli vyjádøit
svoji vdìènost veliteli 291. gardové gatèinské divize, která Náchod v kvìtnu 1945 osvobodila, generálmajorovi
Vasilu Kazimirovièi Zajonèkovskému. Zajonèkovskij pozdìji jetì nìkolikrát mìsto navtívil, poprvé v srpnu 1959.
V zápise z jednání rady ONV se v souvislosti s ukonèením
této oficiální návtìvy mùeme doèíst, e s. Zajonèkovský byl s pobytem velmi spokojen, mìl vak nìkteré pøipomínky. Jednou z nich byla ádost, aby ulice Zajonèkovského byla pøejmenována na ulici Gatèinské divize
a pøi rozlouèení mu bylo slíbeno, e jeho pøání bude
splnìno. Generál odjel, slib se zøejmì nejevil pøíli závazný, a tak k pøejmenování, respektive k vrácení pùvodního názvu Kladská dolo a na návrh Obèanského
fóra v roce 1990.
Ve stejné euforii byla v roce 1946 pøejmenována Plhovská ulice na ulici Rudé armády a jedna z nových ulic
dostala jméno Krasnoarmìjcù. V jiné euforii pak byly obì
pøejmenovány v roce 1990. Krasnoarmìjcù na Novém
Svìtì na Zákoutí a Rudé armády zpìt na Plhovskou.
Tím jsme ukonèili letoní pøehled náchodských ulic
a v pøítím roce se budeme vìnovat jinému tématu.
Mgr. Lydia Batecká

Obytné domy v Kladské ulici proti nádraí postavené
v 50. letech 20. století na místì zbourané továrny.

prosinec 2005

8

Dalí kamerový bod
Na zaèátku listopadu 2005 byl Mìstské policii Náchod pøedán do trvalého provozu dalí kamerový bod. Sedmý kamerový bod byl vybudován za finanèní podpory Královéhradeckého kraje na sídliti
Plhov. Je umístìn na domì èp. 1829 v Kostelecké ulici a monitoruje oblast od benzínové èerpací stanice Shell pøes nové
parkovitì, ulici Pøíkopy a ulici Plhovskou
a po budovu Obvodního oddìlení Policie
ÈR Náchod. Po centru mìsta tak pøichází na øadu první z náchodských sídli,
které bude pod dohledem kamery. V horizontu dvou let se poèítá s rozíøením

Nemáme a chceme dát

kamerového systému i na sídlitì u nemocnice. Kamerový systém pøispívá k vìtí
bezpeènosti obèanù bydlících v monitorované lokalitì. Protoe se objevují jednotlivé názory, e jsou kamery zneuívány
ke sledování soukromí osob, musím ubezpeèit obèany, e tomu tak není. Vìøím,
e dalímu roziøování kamerového systému nebudou bránit jednotlivci, kteøí jsou
pøesvìdèeni, e jsou kamery zneuívány.
Myslím si, e mìstu, Mìstské policii i obèanùm jde o stejnou vìc  vìtí bezpeènost na ulicích.
velitel MP Náchod, Miroslav Horák

Rozíøený provoz
zlepí hospodáøské výsledky
Kontrolní výbor Zastupitelstva mìsta
Náchoda se kromì kontrol plnìní usnesení rady a zastupitelstva a dalích úkolù
vyplývajících z pøísluných zákonù zabývá podnìty od jednotlivých obèanù naeho mìsta. Jedním z takovýchto pøípadù
bylo vyuití ledové plochy na zimním stadionu v Náchodì a nákladnost jeho provozu v letních mìsících, hlavnì v srpnu.
Jeliko se jednalo i o finanèní záleitosti,
byl poádán o spolupráci finanèní výbor,

který provedl rozbor hospodaøení v inkriminovaných mìsících.
Z provedené kontroly a porovnání rokù
2003 a 2004 vyplynulo, e nezbytné
mìsíèní náklady pøedstavují èástku pøiblinì 190 tisíc korun, pøi provozu je tato
èástka zhruba o 365 tisíc Kè vìtí. Vyí
náklady pøevánì v mìsíci srpnu souvisí
s najetím provozu zimního stadionu,
vìtí energetickou nároèností ledování
a klimatizací, jsou vak kompenzovány
vyími trbami za pronájem ledové plochy pøevánì zahranièním zájemcùm.
Celková ztráta zimního stadionu, která je dotována z mìstského rozpoètu, tak
v letním období výraznì nepøevyuje prùmìrnou ztrátu v podzimních a zimních
mìsících. Zvýené vyuití ledù v letních
mìsících na novì zrekonstruovaném stadionu a navýení pøíjmù tak umoní Sportovním zaøízením mìsta Náchoda dalí
sníení ztráty a zlepení hospodáøského
výsledku.
Mgr. Karel Petránek,
pøedseda kontrolního výboru

Dobroèinná sbírka
na pomoc psímu útulku Lukavice
Ve dnech 5.16. prosince 2005 bude
na Mìstském úøadu v Náchodì (nová radnice, Masarykovo nám. 40) probíhat dobroèinná sbírka na pomoc psímu útulku
v Lukavici.
Nosit mùete potraviny pro zvíøata (granule, konzervy, pikoty aj.) nebo hraèky
a to kdykoliv bìhem pracovní doby. Vae
dary pøevezmou pracovnice infocentra
v pøízemí budovy radnice.
Dále Vás vechny srdeènì zveme k návtìvì psího útulku v Lukavici  otevírací

doby pro veøejnost jsou: pondìlí a pátek
1016 hodin a v pøedvánoèním èase od
15. prosince je útulek otevøen i v sobotu
a nedìli vdy od 12 do 15 hodin. Pøijïte
se podívat a moná právì Vy najdete
v Lukavici svého nového kamaráda. Blií informace Vám podá paní tìpánková
 vedoucí psího útulku Lukavice  tel.:
608 524 973.
Hana Horáková, vedoucí správního
odboru MìÚ Náchod

Zvonil telefon, zvednu ho, ozval se milý
enský hlas. Dobrý den, tady Veronika
Pospíilová, mám milou povinnost oznámit Vám, e chceme pro stacionáø Cesta
uspoøádat benefièní koncert... Rozhodly se
tak dìti z Dìtského divadelního studia
Prahy 5. Jsme malé divadlo, ale chceme
udìlat nìco pro mimopraské zaøízení.
Zatajil se mi dech, jen tak nìkdo zavolá
a oznámí, e pro ná stacionáø chce nìco
udìlat. Jetì se nám to nestalo. Byli jsme
samozøejmì potìeni. Benefièní koncert se
konal 25. øíjna na dìtské scénì ve vandovì divadle v Praze 5, kde má DDS svou
zkuebnu a divadelní scénu. Zakladatelem
a dramaturgem dìtské scény je Magdaléna Pospíilová. Ta odvedla kus práce pro
své svìøence, které obdarovává nevýslovným pochopením a láskou ji bezmála po
dobu tøinácti let.
A jak se pøilo na ná stacionáø?
Je nutné uvést, e dìtské divadelní uskupení se stalo samostatnou souèástí nadace
Umìní pro zdraví v èele s øeditelkou paní
Janou Kocurovou. Nadace vypisuje kadý
rok granty na podporu takového umìní,
které prospívá zdraví  rehabilitaci lidí
s rùzným postiením. Od nadace jsme získali grant na realizaci putovní výstavy obrázkù, vznikajících pøi arteterapii s klienty naeho stacionáøe.
Tento rok nadace rozíøila svùj ji tak
bohatý program o nový projekt, jím je
právì poøádání benefièních koncertù DDS
s cílem pomáhat postieným a nemocným
dìtem. Samotný Hvìzdný koncert Nemáme a chceme dát, který pøedstavila mláde divadla od 1522 let, byl jedním slovem úasný. Radost a touha udìlat nìco
pro postiené dìti záøila v oèích vech úèinkujících. Patøí jim veliký dík nejen za nádherné vystoupení, plné písnièek, vtipných
sloganù, ale i za povzbuzení a radost, která se nás divákù pøi koncertu dotýkala.
Druhým milým pøekvapením, pro stacionáø Cesta, je výtìek koncertu ze vstupného ve výi 6650 Kè, který bude pouit
na výtvarnou èinnost s klienty. Dobøí lidé,
dìkujeme, e jste a pøejeme mnoho úspìchù v dalí èinnosti. Pevné zdraví a radost
z pomoci tìm, kteøí to potøebují. Dìkujeme i publiku, e pøilo, a tak spoleènì
s dìtmi pøispìlo na dobrou vìc.
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v Zájezdì
u Èeské Skalice
(hlavní silnice
Jaromìø  Náchod)
Prodej jablek
z vlastní produkce
Po  Pá 16 20
So  Ne 9  20

Poštovní spořitelna všem svým váženým klientům děkuje za celoroční spolupráci a přeje příjemné prožití
svátků vánočních a sťastný nový rok 2006

Pro nadcházející předvánoční období nabízí

půjčky na poště
Chybějí Vám peníze na vánoční dárky?
Přijďte si půjčit na poštu! Na poště již s dlouhou tradicí funguje Poštovní spořitelna, která nabízí hned několik typů úvěru.
Vedoucí pošty, ale i přepážkoví pracovníci Vám ochotně poradí,
který typ spotřebitelského úvěru je pro Vás ideální.
A kolik si vlastně můžete půjčit? V případě Spotřebitelského úvěru Vám nabízíme částku od 20 000,- Kč až do 750 000,- Kč.
Poštovní spořitelna od května letošního roku sděluje svým klientům ve výpisech o jakou částku spotřebitelského úvěru mohou
požádat bez ručitele a prokazování měsíčních příjmů. Samozřejmě, má-li klient zájem o částku vyšší – může o ní, po doložení
potřebných údajů, na poště požádat.
Přijďte se zeptat na poštu!

9. 12. Zahájen i prodej
vánoèních stromkù
Po  Ne 9  20
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Výstava Dìti dìtem
2005 v Náchodì
Úèelem této sbírky je pomoci i potøebným dìtským organizacím finanèní èástkou získanou prodejem dìtských výrobkù. Akce probìhne v tomto roce ji po deváté.
Motto:
Máme-li zázemí
a prostøedky pomoci nìkomu v tísni, udìlejme to.
Od záøí dìti vyrábìjí v rukodìlných kroucích Déèka
a v mateøských kolách výrobky urèené k prodeji na výstavì. Celou akci ji tradiènì podporuje novomìstská tiskárna
Bauch a Navrátil  výrobou plakátù zdarma. 12.16. 12.
2005 se koná prodejní výstava v aule Mìstské knihovny,
která má formu veøejné sbírky. Sbírka je povolena Krajským úøadem Královéhradeckého kraje a dozor zajiují
zamìstnanci DDM Déèko. Sbírka bude provádìna pomocí
zapeèetìných pokladnièek a èistý výtìek akce bude pouit
v souladu s úèelem sbírky.
V tomto roce bude výtìek sbírky vìnován na houpaèky
a prolézaèky umístìné ve veøejném parku kolem DDM Déèko, který je celoroènì pøístupný iroké veøejnosti.
Vernisá se koná 12. 12. 2005 v 16 hodin.
Vechny Vás srdeènì zveme k nákupu netradièních vánoèních dárkù pro své blízké. Touto cestou udìláte radost hned dvakrát!!

Mìsto Náchod a Ekumenická rada církví
Vás zvou na tradièní

ADVENTNÍ SETKÁ NÍ
u vánoèního stromu na Masarykovì námìstí
1. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

nedìle 27. listopadu 2005 v 17 hodin

v programu úèinkují
Øímskokatolická farnost spolu s Církví adventistù sedmého dne

2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

nedìle 4. prosince 2005 v 17 hodin

v programu úèinkují
Církev èeskoslovenská husitská a Èeskobratrská církev evangelická

3. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

nedìle 11. prosince 2005 v 17 hodin
v programu úèinkuje Církev bratrská

4. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

XVI. SVOBODNÝ ADVENT

 koncert náchodských církví  NEBOJTE SE
nedìle 18. prosince 2005 v 19 hodin
Mìstské divadlo Dr. Josefa Èíka  velký sál
Program moderuje Zdenìk Kovalèík
Výtìek dobrovolného vstupného bude vìnován
na rozvoj Domu na pùli cesty v Náchodì

Náchodský zpravodaj

Obchvat Náchoda

Co se vlastnì skrývá pod pojmem OBCHVAT NÁCHODA?
Zámìr pøedstavuje vybudování silnice I/33  Vysokov u Náchoda a pøeloky silnice I/14. Z velké èásti se jedná o stavbu
zcela nové komunikace. V souèasné dobì silnice I/33 prochází
zastavìnou èástí mìsta Náchoda, kterou také vede vekerá tranzitní doprava na blízký hranièní pøechod Bìloves. Na základì sèítání dopravy na hranièních pøechodech je zøejmé, e tento hranièní pøechod na sebe váe dopravní vztahy, které ze západní a jiní
Evropy smìøují do Polské republiky. Stávající prùtahová komunikace vak ji nevyhovuje této tìké nákladní dopravì.
Proto se hledala nová trasa silnice I/33, která by odvedla tranzitní dopravu. Byla zpracována studie ve dvou variantách. Zaèátek
tras je situován na silnici I/33 v místì úrovòové køiovatky tvaru
T, tj. pøipojení obce Vysokov. Konec variant je situován do prostoru stávající celnice na silnici I/33. Návrh tras prochází chatovou
oblastí v obci Vysokov, dotýká se zástavby na Kramolnì a v Dolní
Radechové. V èásti obce Babí je navrena trasa v nezastavìném
území mezi Babí a lokalitou zvanou Vrchová. Trasa prochází mezi
Dolní Radechovou a Babí v území, kde se nachází rozvodna.
V místì plánovaného obchvatu se z hlediska provedeného botanického prùzkumu nenalézají ádné chránìné druhy rostlin.
Z hlediska vlivù na faunu byla stanovena øada opatøení vedoucích
k minimalizaci moných vlivù a k zohlednìní významu lokalit.
Výstavba zámìru nebude mít ani ádný vliv na kulturní památky.
Vybudování obchvatu povede k významnému sníení imisí
a hladin hluku, ke zvýení bezpeènosti silnièního provozu a ke
sníení poètu dopravních úrazù pøedevím cyklistù a chodcù.
Návrh také splòuje poadavky ochrany ivotního prostøedí
a zdraví obyvatel a není v kolizi s navrhovaným funkèním vyuitím území.
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Náchodem. Výsledkem je nejen otevøený dopis radnice v Náchodì panu ministru dopravy imonovskému a jeho pozvání do
Náchoda, ale i pøipravované spoleèné jednání starostù zainteresovaných mìst. Doufám, e k této iniciativì se pøidají i poslanci
parlamentu svými hlasy, nebo i tøi z nich, paní Horníková, pan
Snítilý a paní Marková, jsou obèany mìsta Náchoda a jistì jim
není lhostejné, v jakém prostøedí jejich spoluobèané ijí.
Nakonec, vdy jde jen o splnìní slibù, na jejich splnìní
mìsto Náchod ji nìkolik let èeká. Pokud by tomu tak nebylo,
zbývá jen jedna cesta. Po vzoru Chlumce nad Cidlinou vynutit
si splnìní tìchto slibù obèanskou neposluností.
Ing. Oldøich Ètvrteèka, starosta

Pokud se týká èasového vymezení stavby, je do této chvíle
plnìn pøedem dohodnutý harmonogram, tak jak byl pøislíben na
jednání s generálním øeditelem ØSD panem Laumanem. Signály, které vak pøicházejí v poslední dobì, naznaèují, e je snaha
opìt odsunout zaèátek stavby z pùvodního termínu pøipravenosti roku 2009 na rok 2010 a moná i dále. Vzhledem k tomu,
e dopravní situace v Náchodì se jeví ji dnes neúnosná a srovnatelná se situací v Chlumci nad Cidlinou, ne-li horí, po dobudování dálnice D11 pravdìpodobnì dojde k jejímu kolapsu. Mìsto
Náchod se v oèekávání této situace snaí úpravami prùjezdu
mìstem alespoò øeit bezpeènost obèanù  chodcù budováním
nových bezpeèných pøechodù s ostrùvky a intezivnìjím osvìtlením, novým vodorovným znaèením a bezpeènìjím uspoøádáním jízdních pruhù. Situací v dopravì jsou znepokojena i mìsta, která jsou závislá ve své dopravní obslunosti na prùjezdu

Netìím

se na dostavbu dálnice D11

z Podìbrad do Hradce Králové. Souèasný stupòující se tranzitní provoz naím mìstem ohrouje nás, obèany Náchoda, stále více, a to nejen samotným silnièním provozem, ale i výfukovými plyny a hlukem. Ekonomicky výhodné podmínky pøi vyuívání dopravní sítì naí republiky tranzitními pøepravci výraznì
napomohly ke zvýení hustoty silnièního provozu po silnici vedoucí od Vysokova pøes Náchod do Bìlovse. Tato trasa vede
zejména ulicí Èeskoskalickou, Praskou a Bìloveskou a právì
zde a v sousedních ulicích, které na nì navazují, je nejvìtí
koncentrace bytové výstavby, vèetnì panelových a vìových
domù.
Je zcela nepochybné, e po dostavbì dálnice D11 z Podìbrad
do Hradce Králové, co se pøedpokládá bìhem dvou let, bude

jetì výhodnìjí vyuívat tento silnièní koridor. Protoe není
rozhodnuto o termínu výstavby dálnice D11 z Hradce Králové
na hranice s Polskem, bude se dále vyuívat silnice vedoucí
pøes nae mìsto jako témìø jediná monost tranzitu, zvlátì
v zimním období vzhledem k nesjízdnosti ostatních hranièních
pøechodù.
Navrhuji, e bychom mìli jako obèané mìsta Náchoda zaloit
obèanskou aktivitu pro realizaci obchvatu mìsta Náchoda
s cílem vytvoøit tlak na pøísluné odpovìdné úøady, aby byly
vytvoøeny vekeré podmínky k urychlení výstavby obchvatu
naeho mìsta. Je nutné vzít na vìdomí, e bez naí aktivity
budou realizovány projekty jiné a moná ménì potøebné.
Jsem si vìdom, e vybudování obchvatu narazí na odpor urèité malé skupiny obèanù a na legislativní bariéry, ale jsem pøesvìdèen, e argumenty proti výstavbì se nemohou ani zdaleka
vyrovnat pozitivním dopadùm celé akce.
Ing. Karel Marík
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Pivovarem roku  Pivovar Náchod
Obèanské Sdruení pøátel piva (dále jen
SPP) bylo zaloeno v roce 1997 (pùvodnì Strana pøátel piva zaloená v roce
1990 zásluhou studentù plzeòské Pedagogické fakulty). Dnes
má kolem 1600 èlenù, mezi nì patøí pivovarské osobnosti
a odborníci i pøíznivci z øad konzumentù pìnivého moku. Zabývá se pivovarnictvím, chmelaøstvím, sladovnictvím, pivovary, pivem a hospodami. Snaí se navazovat a udrovat vztahy se zahranièními subjekty podobného zamìøení a udruje i nadále dobré vztahy s pivovary. Poøádá osvìtové akce, usiluje o povznesení
kultury pití piva i naeho pohostinství  více www.pratelepiva.cz.
SPP kadoroènì vyhlauje a oceòuje nejlepí piva, pivovar,
pivovarskou osobnost, hospodu a udìluje i dalí ocenìní, kde
právì náchodský pivovar získává vdy cenné úspìchy  více
www.pratelepiva.cz. V roce 2002 se napøíklad stal sládkem roku
pan Pavel Koøínek a ve svých kategoriích napøíklad zvítìzily
16% Exkluziv (v roce 2001), svìtlý leák Premium (2003)
a penièný kvasnicový Weizenbier (2004).
Letos SPP vyuilo nabídky náchodského pivovaru uspoøádat
v jeho novém návtìvnickém centru vyhláení cen za rok 2005,
které se uskuteènilo v areálu pivovaru 10. listopadu. Primátor
opìt neodeel s prázdnou  shodnì druhá místa získaly
 v nejprestinìjí kategorii dvanáctek svìtlý leák Premium
a v kategorii speciálù 16% Exkluziv. Nejvìtím úspìchem se vak
stalo udìlení titulu Pivovar roku.
Dovolíme si nae zákazníky také informovat o tom, e tradièní speciální Sváteèní leák je moné letos opìt zakoupit i ve
speciálním sváteèním multipacku na 10 kusù 0,5 l lahví (motiv
packu je shodný s etiketou). K dispozici jsou také dalí multipacky urèené pro pivo Weizenbier, první varianta obsahuje 6 lahví

0,5 l a druhá 4 lahve 0,5 l a originální speciální 0,5 l sklenici
s logem pivovaru. Dále je pro Vás samozøejmì pøipravena i Paleta chutí z Náchoda  speciální karton obsahující 5 lahví piva
Primátor: Premium, Premium Dark, 16% Exkluziv, 21% Rytíøský a 24% Double a elegantní sklenici na noze o objemu 0,2 l.
Vechny packy se mohou stát vhodným dárkem právì pro letoní svátky pro Vae blízké nebo pøátele mimo region. Dárková
balení je moné zakoupit v naí pivovarské prodejnì (Dobroovská 130), kde mùete získat vedle kompletního sortimentu
i rùzné reklamní pøedmìty a sklenice (provozní doba: pracovní
den 917 hod., sobota 812 hod.).
Zákazníky si dovolíme upozornit na zmìny v prodejní dobì
v období svátkù. V pátek 23. 12. bude otevøeno od 9 do 15 hod.,
ve dnech 24.26. 12. bude zavøeno, v dobì od 27.30. 12. bude
otevøeno od 9 do 14 hod., dne 31. 12. pak od 8 do 12 hod a 1. 1.
2006 bude zavøeno. Prodejna bude uzavøena také ve dnech
9. a 14. ledna.
Kadý zájemce o pivní tematiku a pøedevím kreslený pivní
humor také mùe v prodejnì zakoupit listový kalendáø s názvem
NA PIVU 2006. Na jeho tvorbì letos spolupracovali významní
kreslíøi a to pánové Miroslav Barták, Jan Hrubý, Pavel Matuka
a Jiøí Slíva.
Dovolte mi na závìr, abych podìkoval, jak naim obchodním
partnerùm, tak koneèným spotøebitelùm, za pøízeò vìnovanou
Pivovaru Náchod a znaèce PRIMÁTOR® v roce 2005 a popøál
Vám vem pøíjemné proití vánoèních svátkù a v novém roce
mnoho dní proitých ve zdraví, tìstí a spokojenosti.
Vyuívám této pøíleitosti a oficiálnì dìkuji za odvedenou práci vem naim zamìstnancùm, kteøí se i letos zaslouili o dobré
jméno a výsledky náchodského pivovaru.
/FM/

Mikuláská besídka
Benefice s Divokými husami
Nadace Divoké husy zdvojnásobí výtìek této akce

kdy: 2. 12. 2005 kde: Dìtský klub HOPSÁÈEK

sídlitì U nemocnice v Náchodì, ulice Zelená výmìník tepla

16.30 hodin  skupina I.
 program a nadílka spoleènì
 pøizpùsobeno dìtem ve vìku 13 roky
18.00 hodin  skupina II.
 program rozíøen o krátkou pohádku, vystoupení
èlenù klubu SUN apod.
 nadílka probìhne ve skupinách
 nezapomeòte si pøipravit pìknou básnièku èi písnièku,
kadý bude mít chvilku na popovídání s Mikuláem,
èertem èi andìlem
 pøizpùsobeno dìtem 37 let

Klub SUN Náchod, obèanské sdruení
Bílá 1969, 547 01 Náchod
IÈO: 26659280
mobil: +420 608 970 406
491 421 543 Hlavatá Simona

Vstupné: dìti 40 Kè (v cenì balíèek), doprovod 5 Kè
Zváni jsou vichni èlenové a pøíznivci Dìtského klubu. Pøi
této pøíleitosti bychom rádi podìkovali vem, kteøí doposud
podpoøili nai èinnost.
Dìkujeme vem, kteøí poskytnou finanèní dar v jakékoli
výi, jen díky nadaci Divoké husy zdvojnásobíme.
Pøedem moc dìkujeme.
Aktivní èlenové mají monost zápisu v Klubu nebo
volejte èi zalete e-mail nejpozdìji do 1. 12. 2005.
Poèet dìtí ve skupinì omezen. Dìkujeme za pochopení.

Komerèní banka Náchod, èíslo úètu: 78-8963820227/0100
http://www.hopsacek.ttnet.cz/index.htm
e-mail: hopsacek@seznam.cz
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Vánoèní dárek Podìkování Z Komenského v Náchodì
mìsta Náchoda pro vechny,
kdo to s ochranou P myslí vánì

Mìsto Náchod se na základì doporuèení komise energetické a ivotního prostøedí
rozhodla pro cílenou podporu ivotního
prostøedí na území mìsta formou poskytování pøíspìvkù na projekty zamìøené
pøedevím na ekologickou výchovu a ochranu ovzduí. Schválila Program pro podporu ivotního prostøedí - pravidla pro poskytování finanèních pøíspìvkù.
Monost získat finanèní pøíspìvek je
otevøená opravdu pro kadého  pro obèana, podnikatele, firmy i neziskové organizace. Dùleité je, aby èinnost, která
má být podpoøena, mìla za cíl zlepení
ivotního prostøedí na území mìsta.
Pro kolská zaøízení a dalí organizace pracující s dìtmi bude urèitì zajímavá
monost získat na èinnost ekologické
výchovy dotaci a do výe 10 tis. korun.
Rovnì neziskové organizace, které by
chtìly zapojit irí veøejnost do obèanského
dìní nebo provádìt osvìtovou èinnost
napøíklad v oblasti úspor energie, budou
mít monost získat stejný pøíspìvek.
Pro majitele domù bude zase pøíleitost získat pøíspìvek na instalaci zaøízení pro vyuití solární energie  podle podmínek a do výe 15 tis. korun. Majitelé
pozemkù, zvlátì v centru mìsta, ocení
monost získat pøíspìvek a 5 tis. korun
na výsadbu souvislé zelenì sniující pranost a hluènost ve mìstì.
První uzávìrka pøíjmu ádostí bude
první jarní den 21. 3. 2006. ádosti bude
pøijímat Odbor ivotního prostøedí a zároveò bude poskytovat konzultace (R. Èesenek, tel./fax 491 405 462, e-mail:
radomir.cesenek@mestonachod.cz).
ádosti budou následnì posouzeny pøíslunou komisí. Pokud budou splnìny
vechny podmínky ádosti, rada mìsta
rozhodne, zda bude pøíspìvek udìlen
a v jaké výi.
Podrobné znìní Programu pro podporu ivotního prostøedí je k dispozici
v informaèním centru Mìstského úøadu,
na Odboru ivotního prostøedí a na internetových stránkách mìsta:
(www.mestonachod.cz).
Formuláøe ádosti je moné získat tamté.

Vánoèní strom
v Náchodì

Jako kadý rok, byl na Masarykovì
námìstí v Náchodì instalován koncem listopadu (24. 11.) vánoèní strom. Ten letoní, kterým je jedle, vìnovaly mìstu
soukromé osoby ze Sokolské ulice
v Náchodì.

Mìsto Náchod touto cestou dìkuje Základní kole Komenského v Náchodì, její áci osmých a devátých roèníkù se pod
vedením Mgr. Zdeòka Borny podíleli na
realizaci ozelenìní eleznièních náspù. Výsadba døevin byla provádìna v prùbìhu
mìsíce listopadu v úseku eleznièního
náspu od podchodu u okresního soudu po
viadukt u finanèního úøadu a áci vysadili cca 1100 kusù keøù. Zásluhu na dobrém prùbìhu akce mìl také vedoucí údrby zelenì Technických slueb Náchod,
s. r. o., Vladimír Michelèík, který zajioval odborný dozor. Jetì jednou dìkujeme vám vem, kteøí jste se na této akci
podíleli a pøispìli tím k lepímu vzhledu
mìsta.

Tøídìní odpadù
je ekologické i ekonomické
Kadý obèan ÈR vyprodukuje roènì
zhruba 150 a 200 kilogramù odpadù.
V celé republice to za jediný rok pøedstavuje stìí pøedstavitelné mnoství a
2 milionù tun odpadù veho druhu. Jak
uniknout pøed odpadovou lavinou, která
doslova visí nad naimi hlavami? Recept
je snadný  tøídit a tím odpad zredukovat
na polovinu.
Z analýzy domovních odpadù plyne, e
ve 200 kilogramech odpadù, které roènì
vyprodukujeme, je zhruba 30 kg papíru,
25 kg plastù, 15 kg skla, 5 kg kovù a asi
1,4 kg nápojových kartonù. Vechny tyto
suroviny lze znovu vyuít, je-li odpad
správnì tøídìn. A nadìjnou zprávou je,
e mnoství vytøídìného odpadu kadý
rok stoupá.
Tradièní surovinou, vhodnou k recyklaci, je papír. Celulózové vlákno v nìm
obsaené je moné vyuít a sedmkrát,
v papírnách se pøidává do smìsi na výrobu nového papíru. Recyklovaný papír se
pouívá na výrobu novin, lepenkových
krabic, toaletního papíru a podobnì. Jetì vdìènìjí surovinou je sklo, které lze
pouívat prakticky donekoneèna. Z vytøídìného a rozdrceného skla se nejèastìji
vyrábìjí láhve na minerálky a pivo. Velkého vyuití nalézají plasty, které jsou
zpracovávány rùznými technologiemi podle
druhu. PET lahve se po rozemletí pouívají na výrobu kobercù, netkaných textilií èi jako výplò do spacákù a zimních bund.
Z plastových sáèkù a taek se vyrábìjí
rùzné fólie a pytle. Polystyren je zase
vhodný k výrobì speciálních izolaèních
cihel. S recyklovanými smìsnými plasty
se setkáváme v podobì U-ramp, stojanù
na dopravní znaèky, parkových lavièek
a odpadkových koù èi protihlukových stìn

podél silnic. A u nápojových kartonù se
celulózová sloka pouívá k výrobì papíru a zbylé sloky k ohøevu vody a výrobì páry.
Stále více mìst je zapojeno v systému
EKO-KOM, který byl zaloen výrobci obalù a balených výrobkù roku 1997. Princip systému je jednoduchý. Spoleènost
EKO-KOM, a. s., vybírá ètvrtletnì od výrobcù, dovozcù a plnièù obalù poplatky
za uvedení obalu na trh. Utrené peníze
systém pøerozdìlí ve formì formì odmìn
obcím, a to pøísnì podle mnoství odpadu, které jejich obyvatelé vytøídí. Tøídit
odpad se tedy kadé obci jednoznaènì
vyplácí. Z celorepublikových prùzkumù
nicménì vyplývá, e zatímco sbìrná místa pro tøídìní odpadu jsou stále dostupnìjí, skuteèné vyuití obèany zatím zaostává. Zmìnit tento stav by mìla tøíletá
propagaèní kampaò, která letos vstoupila
do druhé fáze.
Symbolem ekologického i ekonomického nakládání s obaly se od roku 2000 stal
takzvaný Zelený bod, dvì propletené zelené ipky v kruhu. Tato znaèka na obalech výrobkù spotøebiteli øíká, e za recyklaci obalu byl uhrazen finanèní pøíspìvek autorizované obalové spoleènosti
EKO-KOM. Koupì výrobku se Zeleným
bodem proto znamená, e obal patøí do
kontejneru na tøídìný odpad, aby jeho dalí
cesta vedla k novému vyuití a recyklaci.
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Èinnost v sokolovnì

Konec kalendáøního roku je pololetím roku cvièebního. Tato
skuteènost vede k úètování výsledkù nejen tìlocvièné a sportovní èinnosti, ale nutí k bilancování i po stránce ekonomické.
Témìø vechna èinnost tìlocvièné jednoty se odehrává v sokolovnì, která tím ije, ale tento ivot pøináí hospodáøùm nemalé starosti. Toto konstatování patøí také k bìnému ivotu.
Dochází k úètování, vekerá èinnost se promítá do výdajù. Znaènou finanèní poloku èiní reie, tj. a teplo, elektrická energie,
vodné, stoèné atd. Èlenské pøíspìvky a dotace neuhradí vechny náklady. Musí se dobøe hospodaøit, pronajímají se prostory
pro kulturní a zábavní akce. V rùzných fitcentrech tato monost není, a proto jsou v nich poplatky za èerpané hodiny znaènì vysoké. Vechna výdìleèná èinnost, která se v sokolovnì
provozuje, je urèena pro zachování tìlocvièných hodin a tréninkù sportovních oddílù. Kdy se vak vrátíme o nìkolik rokù
zpìt, zjistíme, co vechno se vykonalo po pøevzetí sokolovny
a jejího uvedení do pouitelného stavu. Nebudu to zde vypoèítávat, ale sokolovna je dostateènì velká budova, aby bylo jasné,
e vyaduje stálou péèi a údrbu.
Nenaøíkáme, ale jen jsme se rozhodli tímto pøíspìvkem upozornit e se o sokolovnu staráme a roziøujeme monost vyuití volného èasu vech obèanù v hodnotných hodinách tìlocviku
a sportu.
S rokem 2006 vstoupíme do roku sletového. Sokolové se
sejdou ji na svém ètrnáctém vesokolském sletu v Praze
v prvním èervencovém týdnu.
V záøí letoního roku pøinesla sletová tafeta do vech krajù
republiky následující poselství:
Vem sokolùm a sokolkám, vem lidem dobré vùle neseme
poselství XIV. vesokolského sletu  poselství pohybu, radosti
a pøátelství. Radujme se z krásy svìta a pøispìjme kadý svým
dílem k lepímu a èistímu ivotu na této zemi. Mìjme odvahu
stát za svým pøesvìdèením, e jen poctivým, vzdìlaným a pracovitým patøí budoucnost.

Tìlocvièná jednota Sokol v Náchodì pøeje vem obèanùm
krásné Vánoce a do nového roku hodnì tìstí, zdraví a chuti
k pohybu.

Ná nejkrásnìjí svátek

Oslava 28. øíjna, kdy v roce 1918 získal ná národ po témìø
tøech stoletích samostatnost, probìhla v Náchodì za malého zájmu obèanù. U sokolovny, na které je pamìtní deska se jmény
sokolù-legionáøù, kteøí pro svobodu vlasti obìtovali ivot, seli
se ti, kterým historie republiky není lhostejná. Pøítomné uvítal
starosta náchodského Sokola ing. Pavel Koutný. O významu
památného dne promluvil starosta mìsta ing. Oldøich Ètvrteèka, Mgr. Vìra Vlèková, za Konfederaci politických vìzòù plukovník Rudolf Macek, zástupkynì Sokola a za zastupitelstvo
mìsta byl pøítomen místostarosta ing. Jaroslav Rohulán. Dìkujeme jim za úèast. Setkání dodalo slavnostní ráz vystoupení ákù
hudební koly v Náchodì. Vyslechli jsme nai krásnou èeskou
hymnu a vichni úèastnici ocenili i dalí perfektnì zahrané skladby. Dechová harmonie ZU pod vedením pana uèitele ing. Jaroslava Vlèka ji mnohokrát obohatila program pøi významných
událostech, a proto jí mnohokrát dìkujeme.
V. Zelená

SK Rubena Náchod  volejbal

Zahájení
atletické sezóny

 hala a høitì Na Hamrech v Náchodì, Praská 696
Rozpis domácích utkání 2005/06
Datum Èas
Soutì
SO 3. 12. 2005 10.00 a 14.00
2. liga  eny
12.00 a 16.00
Krajský pøebor I. tøídy  mui
NE 4. 12. 2005 10.00 a 13.00
Krajský pøebor  juniorky
SO 17. 12. 2005 Memoriál René Hubky st.  smíený volejbalový turnaj

Soupeø
Nusle B Praha
Èernilov
Slavia HK B

HOKEJ

I. krajská liga Mui  Královéhradecký kraj  I. èást 2005/2006
7. 12. 2005 støeda
18.30
HC Náchod
HC Hronov
11. 12. 2005 nedìle
17.00
HC Jièín
HC Náchod
18. 12. 2005 nedìle
17.00
HC Náchod
HC Dvùr Králové n. L.
21. 12. 2005 støeda
18.30
SK Tøebechovice HC Náchod
4. 1. 2006 støeda
18.30
HC Náchod
HC Jaromìø

Dìtský klub Hopsáèek Vás zve na

JÓGU PRO VECHNY

Na cvièení s Vámi se tìí Ilona Krunèíková, která se cvièení jógy vìnuje více jak
4 roky, druhým rokem je Cvièitelkou jógy  stupeò II. A v pøípadì jakýchkoliv
nejasností Vám ráda poskytne informace na tel. 605 180 434.
Cvièení je vdy v pondìlí od 19.30 hod. pro dospìlé, ve ètvrtek od 16 hodin pro dìti
ve vìku 58 let a v pátek od 10 hodin pro tìhotné (od ukonèeného 3 mìsíce) v prostorách
naeho Klubu  Sídlitì u nemocnice v Náchodì, ulice Zelená  výmìník tepla.

V minulých dnech se vrátila èást tréninkové skupiny Jiøího Vondøejce ze soustøedìní v Èáslavi, kde pùsobí jedna
z nejlepích trenérek, Jarmila Kratochvílová. Pøíprava byla zamìøena na kondièní pøípravu na nadcházející halovou sezónu. Navíc Marcela Vondøejcová byla
vybrána na soustøedìní juniorské reprezentace do Nymburka. Cílem tréninkové
skupiny v nejblií dobì je splnìní úèastnických limitù na halové mistrovství ÈR
v jednotlivých kategoriích.
J. Vondøejc

Náchodský zpravodaj
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Vánoèní
benefièní
koncert
Pan Josef BartoòDobenín s chotí
a Správa zámku v Novém Mìstì nad Metují vás srdeènì zvou na tradièní Vánoèní benefièní koncert, který se bude konat v pátek 16. prosince 2005 v 17 hodin v koncertním sále na zámku v Novém
Mìstì nad Metují. Na koncertì vystoupí
pìvecký soubor PRIMAVERA z Hradce
Králové pod vedením Mgr. Jaroslava Køováèka. Na programu zazní tradièní vánoèní
melodie a písnì. Výtìek koncertu bude
vìnován Klubu Vánek z Nového Mìsta
nad Metují, který sdruuje rodièe a pøátele zdravotnì postiených dìtí. Pøijïte
se zaposlouchat do romantických melodií
a zároveò podpoøit malé dìti, které si jistì Vai pozornost plnì zaslouí. Pro návtìvníky koncertu budou pøipraveny
i sladké pamlsky.
Správa zámku

Vánoèní výstava

Ve dnech 15.18. 12. 2005 probìhne
v prostorách zámku J. Bartonì Dobenína
v Novém Mìstì nad Metují VÁNOÈNÍ
VÝSTAVA, poøádaná o. s. Nové Tìsto pøi
SOU, OU a Praktické kole v Novém Mìstì
n. M. Zahájení výstavy  ètvrtek 15. 12.
2005 ve 14.30 hodin.
(Výstava se týká pøedevím ukázek
práce jednotlivých oborù koly  stolnièení, kuchaøské a cukráøské výrobky, aranování kvìtin, atd.)

Koupající se rodina

Zaèátkem mìsíce listopadu bylo instalováno v prostoru u èerpací stanice BENZINA na Praské ulici sousoí Koupající
se rodina, jeho autorem je sochaø, grafik a malíø Miroslav Zemánek z Doudleb
nad Orlicí.
V souèasné dobì zbývá u jenom zabudovat osvìtlení a køivky kamenných postav sochaøského díla se stanou dominantou, která dotváøí v moderní architektuøe harmonii souèasného ivota v Náchodì.

Unikátní betlém

s náchodskými motivy

Regionální muzeum v Náchodì je vlastníkem rozsáhlé sbírky betlémù (129 celkù). Vìtinu z nich mohla náchodská
veøejnost zhlédnout naposledy vloni
v prosinci a poèátkem ledna tohoto roku
ve výstavní síni muzea. Nyní bude èást této kolekce doplnìna o zapùjèené betlémy
a pøedstavena na vánoèní výstavì v Èapkovì sále Jiráskova divadla v Hronovì.
Pøestoe se ji dnes jedná o jeden z tématicky nejrozsáhlejích sbírkových fondù svého druhu v celých Èechách, muzeum jej neustále roziøuje. Napomáhají
k tomu èetné dary, pøírùstky z pozùstalostí a v neposlední øadì i nákupy od obèanù. Do této kategorie spadá i jeden
z posledních pøírùstkù muzea, jedineèný
betlém, zhotovený pøed druhou svìtovou
válkou Metodìjem Jiráskem (18801960),
tehdejím správcem náchodského muzea
a zetìm Jana Karla Hrae.

Betlém je vyøezán z pøekliky. Tvoøí
jej 93 figurek a dalí doplòky (architektura, stromy, keøe, kvìtiny). Jako pøedloha autorovi poslouil Alùv kolorovaný
betlém titìný na kartonu, který byl poprvé vydán v roce 1902. Metodìj Jirásek
z nìj pøevzal tvary jednotlivých èástí,
nádherné malby pak provedl dle pøedlohy sám. Tento celek doplnil náchodskými
reáliemi jako zdejí zámek, kostel sv.
Vavøince, dìkanství, stará a nová radnice, tehdejí obèanská a veobecná ivnostenská zálona.
Betlém bude vhodným doplòkem výstavy Papírové betlémy a dobové pohlednice
s vánoèními motivy, kterou je mono
navtívit v budovì stálé expozice muzea
na Masarykovì námìstí èp. 18 v Náchodì
od 13. 12. 2005 do 8. 1. 2006. Otevøeno
dennì 912 , 1317 hodin mimo 19., 24.,
25., 31. 12. 2005 a 2. 1. 2006.
(sn)

Základní umìlecká kola J. Falty a Sdruení rodièù

Vás srdeènì zvou na koncert

BÍLÉ VÁ NOCE

Divadlo Dr. J. Èíka

12. prosince 2005 od 17 hodin

Vstupné 40 Kè

Pøehled kulturních akcí
poøádaných v prosinci 2005 Regionálním muzeem v Náchodì
Papírové betlémy a dobové
pohlednice s vánoèními motivy
Ve dnech 13. 12. 2005 a 8. 1. 2006
mùete v pøednákovém salonku a chodbì stálé expozice Regionálního muzea
v Náchodì (budova na Masarykovì nám.,
èp. 18) navtívit výstavu betlémù a dobových vánoèních pohlednic, na které
budete moci zhlédnout i novì zakoupený unikátní betlém s náchodskými motivy od Metodìje Jiráska. Otevøeno je
dennì 9-12; 1317 hod. mimo 19. 12.,
24. 12., 25. 12., 31. 12. 2005 a 2. 1.
2006. Výstavu si mùete prohlédnout

jako souèást prohlídky stálé expozice
nebo samostatnì.
V zajetí loutek (umìlecká tvorba
Jarmily Haldové a jejích blízkých)
Ve dnech 7. 12. 2005 a 7. 1. 2006
se ve výstavní síni muzea (roh Tyrovy
a Zámecké ulice) koná výstava prací Jarmily Haldové a jejích blízkých. Otevøeno je dennì kromì nedìle a pondìlí
912; 1317 hod., v sobotu 812 hod.
Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2005 bude
zavøeno a 26. 12. 2005 a 1. 1. 2006
otevøeno 812 hod.

prosinec 2005
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Zubní pohotovost v prosinci 2005
3. a 4. 12.
10. a 11. 12.
17. a 18. 12.
24. a 25. 12.
26. 12.
31. 12. 2005
a 1. 1. 2006

MUDr. Radmila Sedláèková
Náchod
MUDr. Vladimír Semerák
Náchod
MUDr. Jana najdrová
Velké Poøíèí
MUDr. Jana
MUDr. Jana Vaòková
Èervený Kostelec
MUDr. Jana Vaòková
Èervený Kostelec

PROGRAM

listopad 2005
w Flétnièka pro pøedkoláky
pro dìti od 5 let; výuka hry na sopránovou zobcovou flétnu hrou; schùzky:
v úterý od 16 do 16.45 hodin od 11.
øíjna; vede: Jana Nývltová; cena: 550
Kè na celý rok
w Dìtský aerobik pro pøedkoláky
pro dìti od 5 let; výuka taneèního aerobiku, jednoduché sestavy; schùzky: ètvrtek 17.3018.30 hodin nebo pátek
1617 hodin od 3. øíjna; vede: Edita
Poepná; cena: 650 Kè na celý rok
w  Taneèní kolièka
pro dìti od 4 do 6 let; základní pohybová a taneèní prùprava, správné drení
tìla, taneèky, vystoupení; schùzky: ètvrtek 16.3017.30 hodin od 3. øíjna; vede:
Edita Poepná; cena: 680 Kè na celý
rok

Manjulla

Taky máte pocit, e jedinec nemùe
zmìnit svìt?
Moná, e je to pravda, ale jisté je, e
vy mùete zmìnit svìt jedinci. Konkrétnì jedné dívence v Indii. Díky vem, kteøí se podíleli na pøedchozích dvou roènících této akce, mùe Manjulla ít v lepím
svìtì, díky penìzùm, které se podaøilo
vybrat, chodí ji dva roky do koly. To
samozøejmì mìní ivot celé její rodiny
a my vìøíme e lepí budoucnost èeká jednou i její dìti. Matka, která má vìdomosti, je automaticky pøedává svým dìtem.
Jetì máte pocit e nemùete zmìnit
svìt? V Indii se gramotnost pohybuje kolem 51 %, to je nìco, co je pro nás Èechy,
s 2 % negramotností a zvyklé na povinnou kolní docházku, naprosto nepøedstavitelné. A pøitom staèí pouhých 5000 Kè
a jedno dítì v Indii mùe celý rok chodit
do koly.
Chtìli bychom vás pozvat na tøetí roèník charitativní akce nazvané Výtvarníci pro Manjullu do FOTO GALERIE LUC-

Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
Denisovo nábøeí 665
tel.: 491 424 921
Náchodská 548
tel.: 491 482 850
tel.: 491 423 748
ul. M. Burdychových 325
tel.: 491 463 421
ul. M. Burdychových 325
tel.: 491 463 421

w Pohybová kolièka pro pøedkoláky
pro dìti od 4 let; rozvíjení pohybových
schopností a dovedností, gymbaly, overbaly; základy gymnastiky, práce s míèem; schùzky: støeda 1516 hodin od
3. øíjna; vede: Mgr. Andrea Strapková;
cena: 680 Kè na celý rok
Keramický a výtvarný krouek
pro dìti od 5 let; první krùèky s keramikou, pohádková a výtvarná tvorba,
základy; modelování a malování; schùzky: pondìlí 15.3017 hod.; vede: Andrea Matysková; cena: 750 Kè na celý
rok
w Posilovna
PO 910 posilovna pro eny, 1720
ÚT 1618 posilovna pro eny, 1820
ST 8.309.30 posilovna pro eny, 1720
ÈT 1719 posilovna pro eny, 1920
PÁ, SO zavøeno
NE 1719
Cena 30 Kè (permanentka 200 Kè/10
vstupù), pro koly v dopoledních hodinách sleva
KY v Náchodì v ulici Parkány 413 (nad
barem Skála). Slavnostní vernisá prodejní
výstavy bude v pátek 16. prosince v 18
hodin. Otevøeno: PoPá 8.3012.00
12.3017.00 So 911.
Protoe hlavním cílem výstavy je zajistit vzdìlání pro Manjullu, je cena vystavených prací mimoøádnì nízká a platí
pouze pro tuto výstavu, ale monost pøispìt i mení èástkou je pøipravena. Mimoøádný veèer nám zpøíjemní Náchodský
FA BAND s programem Jazzové koledy.
Pøipravena bude ochutnávka vánoèního
cukroví, káva, èaj nebo punè. Adopce je
zprostøedkována pøes Charitu v Hradci
Králové. Tìíme se s vámi na shledanou.
Jetì do 15. prosince mùete zhlédnout
výstavu Novomìstského fotografa Ladislava Hartmana nazvanou Ohlédnutí portréty v ji zmiòované FOTO GALERII
LUCKY.
Výstava je sloena ze tøí cyklù, portréty sportovcù s váným zdravotním postiením, portréty pièek evropského autokrosu vèetnì autogramù a portréty filmových reisérù také vèetnì autogramù.

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 3., 10. a 17. prosince
2005
pohádku

Jak èarodìjnice
o své èerty pøila

Zaèátek je vdy v sobotu v 15 hodin,
10. 12. 2005 navíc jetì v 17 hodin.

Srdeènì zvou loutkáøi.

www.detemproradost.com

Motto autora výstavy zní: Fotografie mi
dala poznat ètvrtý rozmìr lidského ití.

Náchodský zpravodaj

Senior klub

Ètvrtek 1. 12. od 14.00 hod.  Kanadské støepinky
 Kanada se baví, Josef Zavøel u videa vypráví o svém pobytu
v Kanadì
Ètvrtek 8 .12. od 14.00 hod.  Adventní odpoledne u èaje
 s vyprávìním, povídáním a koledami
Ètvrtek 15 .12. od 14.00 hod.  Cestování Aljakou
 u videa s Josefem Zavøelem
Úterý 20.12. od 14.00 hod.  Tradièní vánoèní posezení
s hudbou Franty Køesana  káva, vánoèní cukroví a jednohubky zajitìny
Ètvrtek 29. 12. od 14.00 hod.  Silvestr v Klubu  oblíbená
tradièní zábava s tuhým i tekutým obèerstvením pøi hudbì Pepy
Langra
Pøejeme Vám hodnì zdraví a spokojenosti do roku 2006!

Sdruení zdravotnì postiených
pøipravuje pro své èleny a pøátelé, Setkání s Andìlem , které
se uskuteèní v úterý 13. 12. od 13.30 hod. ve velkém sále
restaurace VATIKÁN v Náchodì. Ji tradiènì bude Andìl rozdávat dárky z pùdy a jiné plnohodnotné cetky, které nezapomeneme doma a pøineseme s sebou pro své pøátele. Pøihlásit se
lze kadou støedu v naí klubovnì umístìné v pøízemí bývalého OkÚ v Náchodì od 13 do 15 hod. a také na telefonu 491
421 292 u paní Zdeny Semerákové. Nechat déle vyzvánìt! Poplatek pro naeho èlena èiní 65 Kè, ostatní 75 Kè. V cenì je
zahrnuta veèeøe, káva a zákusek. Srdeènì vás zveme na veselé setkání a pøejeme hezky proité odpoledne. Na závìr bychom touto cestou chtìli podìkovat Mìstskému úøadu v Náchodì
za kadoroèní podporu v naí èinnosti. Dìkujeme a pøejeme
vem èlenùm a pøátelùm veselé Vánoce a do nového roku pøedevím zdraví, lásku a mnoho pracovních úspìchù v roce 2006.

ICC informuje
Zjednoduili jsme systém informací pøes internet. Pokud si vyhledáte www.icnachod.cz, naleznete vekeré novinky z kultury, ubytování, zájezdy, mùete si pøes nì zarezervovat letenky,
prohlédnout si autobusové jízdenky po Evropì se Student Agency,
které u nás mùete zakoupit a mnoho dalích vìcí. Stránky
máme spoleènì s www.mestonachod.cz, abychom zbyteènì nezdvojovaly napø. informace o kulturních památkách apod., které si lze prohlédnout té v anglickém, nìmeckém a polském
jazyce. Jsme pøesvìdèeni, e tato úzká spolupráce s mìstem
Náchod bude oboustrannì prospìná.
Pokud budete potøebovat nae sluby nebo nìjaký dáreèek,
budeme mít otevøeno také v nedìli 11. a 18. 12. Nezapomeòte,
e krásný dárek pod stromeèek je i zájezd s opravdu významnými slevami, které probíhají do konce prosince.
A nakonec to nejdùleitìjí  PEVNÉ ZDRAVÍ A HODNÌ OPTIMISMU DO NADCHÁZEJÍCÍHO ROKU 2006 pøeje vem
náchodským obèanùm kolektiv ICC NÁCHOD.

Z Náchod, Drtinovo námìstí 121

Vás srdeènì zve na

Vánoèní výstavu a Den otevøených dveøí
Prodejní výstava, která vás naladí v èase adventu voòavými svíèkami, adventními vìnci, vánoèními dekoracemi a jinými výrobky ákù, bude zahájena
v úterý 13. 12. 2005 v 16 hodin v budovì koly. Pøi této pøíleitosti si mùete
poslechnout pìvecký sboreèek.
Den otevøených dveøí probìhne ve støedu 14. 12. 2005
od 8 do 16 hodin.
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Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Bohosluby  pondìlí 5. 12., 12. 12. 19. 12.  adventní pobonosti  17 hod., v nedìli  9 hod. Vánoce v Husovì sboru:
24. 12.  17 hod. vytrubování koled z vìe, 23 hod.  pùlnoèní,
25. 12.  9.30! hod.; 26. 12.  9 hod.; 31. 12.  15 hod.; 1. 1.
2006  9.30 hod. Od 24. 12. bude v Husovì sboru vystaven
Beríkùv betlém. 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.

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. B. Partyka 603 861
275, kaplan P. Mgr. J. Tluka, http://www.volny.cz/nfara; Bohosluby: po 7.00, út 18.00, st 16.00, èt 7.00, pá 7.00 a 18.00,
so 7.00 a 18.00, ne 7.30, 9.00 a 18.00 v kostele sv. Vavøince,
10.15 v kostele sv. Michaela. Ve dnech 25., 26. 12. 2005
a 1. 1. 2006 bude kostel otevøen: 7.0010.30 a 16.0019.00
hod. Kromì èasu, kdy budou sloueny me sv. 7.30, 9.00, 18.00
(cca 45 min.) máte pøíleitost si prohlédnout jeslièky. Ty si mùete
prohlédnout také 40 min. pøed bohoslubou a 20 min. po bohoslubì a dále ve dnech 25., 26. 12. 2005 a 1. 1. 2006 od 10.00
do 10.30 a od 16.00 do 17.30 hod. Poøady bohoslueb o vánoèních svátcích v kostele sv. Vavøince: 24. 12.  15.00 a 24.00;
25. 12.  7.30, 9.00 a 18.00; 26. 12.  7.30, 9.00 a 18.00;
27. 12.  18.00; 28. 12. - 16.00; 29. 12.  7.00; 30. 12.
 18.00; 31. 12.  15.00; 1. 1. 2006  7.30, 9.00 a 18.00

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 hodin, 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 Jiøí 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.

GALERIE

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

Na cestì k souèasnému umìní

Interaktivní program pro áky 2. stupnì Z a studenty S
probíhá v termínu konání výstavy po pøedchozí domluvì.
ve vech prostorách zámecké jízdárny

Náchodský výtvarný podzim

22. roèník pøehlídky umìní regionu
Obrazy, kresby, grafika, fotografie, textil,
typografie, plastika, keramika.
(18. 11. 2005  1. 1. 2006)
O vánoèních a novoroèních svátcích: na tìdrý den pouze
dopoledne (912 hodin) dalí dny celodennì vèetnì
pondìlí 26. 12. 2005 a do nedìle 1. 1. 2006.
Otevøeno dennì kromì pondìlí 912 a 1317 hodin.
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prosinec 2005

Mìstská knihovna Náchod
informuje  prosinec 2005
výstava Oldøich Hlavsa

(4. 11. 1909  27. 12. 1995)
sálek ve 2. poschodí mìstské knihovny
otevøeno v pondìlí a v pátek 917 hod., v úterý a ètvrtek 1018 hod.,
v sobotu 911 hod.
Pøipomínka tvorby náchodského rodáka Oldøicha Hlavsy, který byl výraznou osobností èeské typografie a kniní grafiky. Ukázky drobných tiskù, grafických úprav
obálek èasopisù Plamen a Typografia, výbìr kniních publikací. Z dlouholeté spolupráce Oldøicha Hlavsy s nakladatelstvím Èeskoslovenský spisovatel jsou na výstavì
zastoupeny pøedevím svazky Klubu pøátel poezie a edice Bohemia. Oldøich Hlavsa
pøekonal dosavadní zaité konvence a vnesl do oblasti kniní grafiky nové impulzy
a neobvyklá øeení. Grafické úpravy kníek, které proly jeho rukama, vynikají kvalitou písma a celkovou výtvarnou hodnotou knihy. Jsou bezesporu svébytným umìleckým dílem. Oldøich Hlavsa získal právem uznání v evropském i svìtovém mìøítku
a jeho grafické úpravy knih získaly èetná ocenìní v soutìích o nejkrásnìjí knihu
roku a také mnohé mezinárodní ceny. Pøesto zùstal vìrný rodnému Náchodu, kde
trávil letní èas a setkával se s pøáteli, co dokumentují vystavené fotografie.
Na výstavì je mono získat pamìtní sborník Oldøich Hlavsa se vzpomínkovými
texty Jiøího etlíka, Jana Solpery, Josefa Týfy  také rodáka z Náchoda-Bìlovsi, Blanky Stehlíkové a dalích. Sborník vydala Mìstská knihovna v Náchodì s pøispìním
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda.

Vánoèní prodejní výstava
drobných výrobkù dìtí Z Plhov

nedìle 18. 12.  støeda 21. 12. 2005
Keramika, obrázky, vánoèní a novoroèní pøání, perníèky.
Hala knihovny. Otevøeno dennì 917 hod.
Oddìlení pro dìti Mìstské knihovny pøi soutìi Z pohádky do pohádky
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