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Kdy jsem dostala nabídku stáe v nigerijské kole, po krátkém váhání jsem se
rozhodla ji pøijmout. Mìstská rada mi laskavì povolila rok studijního volna (moc
si toho váím), a tak jsem se mohla vydat
do neznáma s jistotou, e se mám kam
vrátit.
Nigerie je obrovská zemì. Je tady tolik
zajímavostí, moností a kontrastù, e jejich popis by vydal na cestopisnou knihu.
Najdete tady na jedné ulici hypermoderní
obchodní dùm a pøed ním bambusový stánek se zboím veho druhu, na cestì potkáte omlácený taxík, vyøazený pøed lety
v Hamburku, jak závodí s nablýskaným
Pajerem, excelentní dálnice je obèas pøeruena jámou na slony, pøes kterou jsou
kupodivu auta schopna se pøehrabat, èasto za pomoci kolem stojících venkovanù,
vydìlávajících si tak na ivobytí. ivot tady
øídí African time, co znamená, e rychle se Nigerijci pohybují pouze pøi divokém
taneèním køepèení, nepøimìøenì rychle
pak v autì èi na motorce. Kdy nìco zaèíná vèas, zpodìní je maximálnì 2 hodiny.
Moje kola je jedna z nejlepích ve
Warri, est hodin jízdy na jihovýchod od
Lagosu. Aèkoliv jsem nedostala ádné jasné zadání, u po vstupu do mé budoucí
kanceláøe bylo zøejmé, e mým hlavním
úkolem bude dát kole øád. A tak se postupnì prokousávám meními èi vìtími
hromadami dokumentù, materiálù a uèebních pomùcek, které se tu za pøedchozích
pìt let nashromádily, a uèím lidi, jak je
organizovat do polic, tøídit, nepotøebné vyhazovat, opravitelné opravit. Kadá nová
uspoøádaná police nebo anon je malým
vítìzstvím. Nejvìtím mým úspìchem je
kartotéka dìtí s kompletními kopiemi
vech dokumentù a vysvìdèení, kterou u
umí sekretariát udrovat.
Sebe sama uèím trpìlivosti. Pravda, èasto zaívám malé krize, kdy jsem nucena
udìlat jeden i více krokù zpìt, protoe
nastolená pravidla nejsou lidé schopni dodrovat. Znovu a znovu hledám ivota,
schopný systém øízení a kontroly, který
se ve kole udrí alespoò 2 roky po mém
odjezdu. A tak napøíklad kolní uklízeèi,
kteøí oslavili v bøeznu druhé Vánoce, kdy
jsem jim pøedvedla, jak funguje vysavaè
a týden se o nìj hádali, po dvou mìsících
zaèali zase zametat koberec v jeslích mezi
spícími dìtmi proutìným kotìtem, protoe vytáhnout odpoledne lux je moc práce.
Musím pøiznat, e si obèas s úasem
uvìdomím, e mì obklopují samí èernoi.
Jsou to takové momenty prozøení, které
vedou støídavì k otøesu mysli nebo k vý-

buchu smíchu, podle toho, jaký za sebou
máte den. V nedìli jsme sedìli s nìkolika
pøáteli v malém baru umístìném v prvním
patøe obchodního domu. Poslouchala jsem
mladé èernochy, kteøí krmili bankovkami
automat na karaoke, a protoe jsou témìø
vichni muzikální, dal se jejich pøednes
svìtoznámých hitù dobøe poslouchat. Výhled na ulici  krokem se sunoucí øada
aut a mezi nimi se proplétající v neuvìøitelnì riskatnách smyèkách okády  motorky, které tady fungují jako taxi a pøepravují najednou kromì øidièe zpravidla
dva, ale i více pasaérù (estièlenná rodina jede tak, e táta za øidièem má na prsou jedno dìcko, za ním mamka má druhé pøivázané átkem na zádech, jednou
rukou pøidruje ko s dalím dítìtem,
umístìný za ní na nosièi, pøièem øidiè drí
druhý podobný ko mezi paemi na nádri motorky. Protoe jedou z kos-tela, vichni mají tradièní nigerijský oblek z bohatì
zdobené madeiry a mamka má na hlavì
speciálním zpùsobem uvázaný átek
z velmi tvrdého brokátu, tvoøící kolem její
hlavy nìco mezi korunou a svatozáøí zvící dobøe tøiètvrtì metru na obvodu. To ve
se pohybuje takovou rychlostí, e moje
kamera nestihla ani nastartovat zoom.)
Na obrovskou obrazovku karaoke právì v tu chvíli pøibìhly zábìry na zasnìené Alpy, aby podbarvily bìící text z Titaniku. Zavøela jsem bezdìky oèi a vechno mi v tu chvíli pøipadalo tak absurdní,
a mì napadlo, e se mi to vlastnì musí
zdát a a je zase otevøu, urèitì budu sedìt ve své proslunìné kanceláøi nad Náchodem, s výhledem na zámek, Dobroov
a námìstí.
Mùj rok v Nigerii utekl a pochopitelnì
jsem nestihla vechno, co jsem si pøedsevzala. Ale mnohé bylo udìláno a na kole,
v ní jsem rok pracovala, je to vidìt. Také
já jsem získala mnohé. Kromì nezapomenutelných zkueností snad i nerozluèné
pøátele, hlubokou pokoru pøed rozmanitostí svìta a zejména zvýenou úctu ke
standardu, v nìm v Evropì ijeme. Tìím se domù, co bych povídala. Tìím se
na své i své dìti, na Déèko, na Náchod,
na vìci, které jsem døíve nijak zvlátnì
nevnímala  na støídání roèních období
a nadávání na dlouhou zimu, na svobodné
cestování, kino èi divadlo s pøáteli, pùllitr
náchodského øezaného, na itný chleba
s máslem a paitkou... Snad z mého záhonu úplnì nevymrzla.
Lída Pohanková
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Zprávy

z radnice
Rada mìsta 23. 5.

Valná hromada Pivovaru Náchod, a. s.
l RM dle obchodního zákoníku jménem
mìsta Náchoda jako jediného akcionáøe
akciové spoleènosti Pivovar Náchod, a. s.,
v pùsobnosti valné hromady této spoleènosti vzala na vìdomí:
 vyjádøení dozorèí rady k pøezkoumání
øádné úèetní závìrky a k návrhu na
rozdìlení zisku za rok 2005,
 informaci dozorèí rady o pøezkoumání
zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, tedy Pivovaru Náchod,
a. s., a mìsta Náchoda a dalími propojenými osobami,
 výsledek auditu spoleènosti Pivovar Náchod, a. s.
l RM schválila øádnou úèetní závìrku
spoleènosti Pivovar Náchod, a. s., za rok
2005, kterou byl vykázán výsledek hospodaøení  zisk po zdanìní ve výi
7.121.000 Kè. Zároveò rada schválila
rozdìlení tohoto zisku (pøídìl do sociálního fondu spoleènosti ve výi 1 mil. Kè
a pøevod zbylého zisku ve výi 6.121.000
Kè na úèet nerozdìlený zisk minulých let).
l RM schválila výroèní zprávu a plán
spoleènosti na rok 2006.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením dodatku ke
smlouvì o výpùjèce s Oblastní nemocnicí
Náchod (ONN). Dodatkem pøenechává
mìsto Náchod do uívání ONN dalí nebytové prostory (chodba a sklad) v objektu polikliniky v ul. Nìmcové èp. 738.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem nebytového prostoru v suterénu objektu polikliniky v ul.
Nìmcové o výmìøe 21,25 m2. adatelka
chce v tìchto prostorách podnikat v oblasti
slueb  pedikúra, manikúra a masáe.
Smlouva se uzavírá na dobu urèitou
s platností od 1. 6. 2006 do 31. 5. 2007.
Nájemce bude hradit nájemné ve výi 700
Kè/m2/rok a sluby spojené s uíváním
nebytového prostoru.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce na bezplatné uívání èásti
pozemku v Raisovì ulici o výmìøe 27
m2. Pozemek je veden jako ostatní plocha a adatelé zde chtìjí vybudovat na
vlastní náklady a za dodrení vech pøedpisù a norem pískovitì. Smlouva se
uzavírá na dobu neurèitou s platností
od 1. 6. 2006.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy se spoleèností Prùmstav Náchod,
s. r. o., na pronájem nebytových prostor
ve vstupním objektu Jiráskova koupalitì v Náchodì. Smlouva se uzavírá na dobu
urèitou s platností od 12. 5. 2006 do

10. 11. 2006 (po dobu rekonstrukce koupalitì). Cena za pronájem nebytových prostorù byla stanovena dohodou ve výi
30 tisíc Kè.
l RM schválila provedení prací souvisejících s havárií ploché støechy na táborové
základnì Déèka ve Viòovì firmou Milan Filipcik z Broumova.
l RM souhlasila s uzavøením dodatku ke
smlouvì o dílo M Komenského ul., Náchod  výmìna oken a zateplení. Dodatkem bude zajitìna výmìna vech oken
v jednom objektu jetì v letoním roce.
l RM souhlasila s vypsáním výbìrového
øízení na akci Stavební úpravy Déèka
v Náchodì  oprava oken domu èp. 243
Zámecká ul..
Svoz komunálního
odpadu v pøímìstských èástech
l RM schválila návrh letního a celoroèního svozu komunálního odpadu, umístìní velkoobjemových kontejnerù v pøímìstských èástech Dobroov, Jizbice, Lipí
a Pavliov a poaduje v tomto smyslu
upravit po projednání s Odborem ivotního prostøedí MìÚ Náchod pøíslunou
smlouvu s Technickými slubami Náchod,
s. r. o., od 1. 7. 2006.
Jednotný informaèní systém
l RM souhlasila s vypsáním výbìrového
øízení na jednotný informaèní systém MìÚ
Náchod.
Jedná se o realizaci zámìru propojení jednotlivých agend mìstského úøadu (ekonomika, registry, správní agendy) s ji
stávajícím subsystémem spisové sluby
tak, aby vechny byly vzájemnì kompatibilní.
Závìreèný úèet
mìsta Náchoda za rok 2005
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit Závìreèný úèet mìsta Náchoda
za rok 2005 vèetnì Zprávy o výsledku
pøezkoumání hospodaøení mìsta Náchoda za rok 2005 Krajským úøadem Královéhradeckého kraje.
Statut Náchodského zpravodaje
l RM schválila nové znìní statutu Náchodského zpravodaje vèetnì jednacího
øádu redakèní rady. Celé znìní najdete
na www.mestonachod.cz.
Výroèní zpráva Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda za rok 2005
l RM vzala na vìdomí výroèní zprávu
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda za rok 2005.
Výroèní zpráva
Lesù mìsta Náchoda, spol. s r. o.
l RM v pùsobnosti valné hromady schválila
 zprávu o èinnosti spoleènosti za rok
2005, roèní úèetní závìrku za rok
2005, návrh spoleènosti na pøevedení
disponibilního zisku,
 pøiznání prémií jednateli spoleènosti za
rok 2005 a zvýení jeho platu o inflaci
od 1. 6. 2006,

 zprávu dozorèí rady a zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou osobou (propojené osoby) dle
Obchodního zákoníku,
 finanèní výhled hospodaøení a výhled
a plán èinnosti spoleènosti na rok 2006.

TELEGRAFICKY:

l RM zamítla ádost o poskytnutí dotace
na dopravu do Chorvatska pro Dechovou
harmonii Základní umìlecké koly Jaroslava Falty.
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
stanovit v souladu se zákonem o obcích
poèet èlenù zastupitelstva mìsta na volební období 20062010 na 27 èlenù.
l RM vzala na vìdomí zápis z jednání
komise energetické a ivotního prostøedí
ze dne 20. dubna 2006 a zápis z jednání
dopravní komise ze dne 16. kvìtna 2006.
l RM schválila posudek pracovní skupiny komise energetické a ivotního prostøedí a souhlasila, aby mìsto Náchod
podalo ádost o pokácení døevin dle návrhu této skupiny.
l RM schválila uzavøení veøejnoprávní
smlouvy na výkon èásti pøenesené pùsobnosti v oblasti projednávání pøestupkù
s obcí Dolní Radechová.
l RM schválila poskytnutí pøíspìvku na
nájemné Beránku pro p. Davida Novotného na akci Den dobrých skutkù a Mu
roku ve dnech 25.26. 8. 2006 formou
úhrady faktury ve výi 10 tisíc Kè.
l RM souhlasila s umístìním pøedzahrádky na pìí zónì Kamenice pøed objektem
èp. 114 (Casino Admiral).
l Na základì ádosti Královéhradeckého kraje o vyjádøení o potøebnosti a vyuití Lékaøské sluby první pomoci doporuèila rada mìsta zachovat v Náchodì její
stávající stav.

Rada mìsta 6. 6.

Výroèní zpráva
 Technické sluby Náchod, s. r. o.
l RM schválila zprávu o èinnosti spoleènosti za rok 2005, roèní úèetní závìrku
za rok 2005 a návrh spoleènosti na pøevedení disponibilního zisku.
Firma za rok 2005 dosáhla zisku ve výi
178 996 Kè. Ekonomické výsledky jsou
oproti roku 2004, kdy byl dosaen zisk
ve výi 17 807 Kè, podstatnì pøíznivìjí.
l Rada rovnì schválila zprávu dozorèí
rady a plán èinnosti spoleènosti na rok
2006.
Náchodský pedagog roku 2006
l RM schválila návrh Odboru kolství,
kultury a sportu na udìlení titulu Náchodský pedagog roku 2006 a ocenìní za práci s dìtmi náchodským pracovníkùm ve
kolství. Více viz str. 13.
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TV Náchod  výroba dokumentù
o osobnostech Náchoda
l RM schválila návrh na výrobu televizních dokumentù o osobnostech Náchoda
a doporuèila zaøadit finanèní èástku na
zhotovení pìti dokumentù do rozpoètu
pøítího roku. Jedna se zejména o medailony èestných obèanù mìsta nebo obèanù
ocenìných cenou Kulturní a sportovní
nadace mìsta Náchoda.
l RM schválila zadání výroby dvou dokumentù (pan Celba a pan prof. Nyklíèek) na základì smlouvy s TV Náchod do
konce letoního roku.
Smlouva s firmou Helvich
 vydání broury
l RM schválila smlouvu o spolupráci
s firmou Helvich Hradec Králové pøi realizaci grafické broury mìsta Náchoda
vèetnì povolení pouít mìstský znak.
Jedná se o brouru, kde je mìsto Náchod
prezentováno v textové, mapové a fotografické èásti. Výtisk broury zajiuje
uvedená firma prostøednictvím podnikatelských subjektù v Náchodì a k vlastní
realizaci neádá finanèní pøíspìvek, pouze povolení pouít k tisku mìstský znak.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s otvírací dobou nové
pasáe mezi ulicí Tepenskou a Kamenice
v objektu, který bude vybudován v místì
bývalého èp. 104 Kamenice (vedle knihovny) od 7.00 do 18.00 hodin.
l RM souhlasila s výmìnou zastaralých
vlekù Klondike I. a II. v Peci pod Snìkou, které se nacházejí na pronajatých
pozemcích. Souèasný nájemce SKI PEC,
a. s., chce v letních mìsících letoního roku
tyto dva staré vleky odstranit a nahradit
je jedním vlekem s pøiblinì stejnou pøepravní kapacitou. K tomuto finanènì nároènému kroku nájemce pøistupuje z dùvodu ubývající snìhové pokrývky v této
lokalitì na zaèátku a konci lyaøské sezóny.
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce nebytového prostoru v objektu èp. 1759 o výmìøe 33,5 m2 s Èeským
èerveným køíem. Smlouva bude uzavøena na dobu neurèitou s platností od 1. 7.
2006. Vypùjèitel bude hradit energie
a náklady za sluby spojené s uíváním
nebytového prostoru.
l RM souhlasila se zøízením plynovodní
pøípojky pro dùm èp. 111 v Jabloòové ulici.
Po vydání stavebního povolení bude uzavøena smlouva o zøízení vìcného bøemene
ve prospìch plynárenské spoleènosti.
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy se spoleèností Dorado Car,
s. r. o., na pronájem èásti pozemku v Kostelecké ulici o výmìøe 9,6 m2. Na pronajaté
èásti pozemku chce adatel vybudovat
schoditì v souvislosti se stavebními úpravami provozovny. Nájemní smlouva se
uzavírá na dobu neurèitou s platností od
10. 6. 2006.

l RM vzala na vìdomí zprávu o rozmístìní garáí na pozemku dvora objektù v ul.
Nìmcové a zmìnu v èíselném rozmístìní
tìchto garáí jednotlivým nájemcùm.
l RM uzavøela nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru Vinárny u Pranýøe, Masarykovo nám. èp. 1 s panem Dan
Khoa Tranem s platností od 1. 6. 2006.
l RM schválila vypsání výbìrového øízení na realizaci akce Chodník a veøejné
osvìtlení Borská ulice, rozhodujícím kritériem pro výbìr nabídky je výe ceny.
Smlouvy o poskytnutí dotací
l RM schválila smlouvy o poskytnutí
dotací:
l Mgr. Jiøí Matìjù  Informaèní centrum
Bìloves  na provoz 50 tis. Kè,
l CDS, s. r. o., Náchod  na nákup autobusu 5000 Kè,
l Sportovní zaøízení mìsta Náchoda (prevence kriminality)  projekt Den záchrany zdraví, ivota, majetku 10 000 Kè,
l Automotoklub-BESIP  prevence kriminality  Den s policií 2000 Kè.
Zpìtný odbìr pouitých elektrozaøízení
na území mìsta Náchoda
l RM schválila dodatek è. 1 smlouvy
o zajitìní zpìtného odbìru pouitých elektrozaøízení na území mìsta Náchoda se
spoleèností ELEKTROWIN, a. s.
Tento dodatek upøesòuje uplatòování
sankcí v pøípadì neplnìní povinností vyplývajících ze smlouvy i ze strany mìsta.
Rekonstrukce Karlova námìstí
l RM schválila koneènou verzi rekonstrukce Karlova námìstí a povìøila Odbor správy majetku a financování pøípravou stavby ke stavebnímu povolení a realizací této stavby v roce 2006.
Více na str. 8.

TELEGRAFICKY:

l RM schválila územní energetickou
koncepci mìsta Náchoda.
l RM vzala na vìdomí rozbor hospodaøení mìsta Náchoda za I. ètvrtletí roku
2006 bez pøipomínek.
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
vydat s úèinností od 1. 8. 2006 Obecnì
závaznou vyhláku è. 1/2006, kterou se
vydává poární øád mìsta.
l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta
vydat Obecnì závaznou vyhláku o nakládání s komunálními odpady a se stavebním odpadem.
l RM vzala na vìdomí zápis z kulturní
komise ze dne 22. kvìtna 2006.
l RM schválila posudek pracovní skupiny Komise energetické a ivotního prostøedí a souhlasila, aby mìsto Náchod
podalo ádost o pokácení døevin dle návrhu této skupiny. Komise pøehodnotila
nutnost kácení ètyø smrkù v Husovì parku a rozhodla, e tyto stromy zùstanou
zachovány.

Opìt o pohybu psù
na veøejných prostranstvích
U dìtských høi a pískovi byly instalovány tabulky upozoròující na ZÁKAZ
VSTUPU NA VLASTNÍ NEBEZPEÈÍ. Pro
upøesnìní a lepí vysvìtlení uvádíme, e
toto upozornìní nijak neruí vyhláku
mìsta Náchoda è. 1/2002, o pohybu psù
na veøejných prostranstvích a do tìchto
areálù je i nadále zakázán vstup se zvíøaty a venèení psù.

Program prevence
kriminality ve mìstì
Náchodì pro rok 2007

Mìsto Náchod a pracovní skupina pro
prevenci kriminality vyhlaují termín podání ádostí o finanèní pøíspìvek (dotaci)
na projekty v oblasti prevence kriminality
a sociálnì patologických jevù.
Dotace jsou urèeny na financování projektù obèanských sdruení, státních i nestátních organizací, kol a kolských zaøízení, církví a dalích právních subjektù,
které se v Náchodì vìnují prevenci sociálnì patologických jevù.
Vyplnìné formuláøe ádosti pøedkládejte koordinátorovi prevence na místní úrovni paní Bc. Olze Landové na MìÚ v Náchodì prostøednictvím podatelny. Termín
podání ádosti je do 15. 9. 2006.
Formuláø ádosti vèetnì zásad o poskytování dotací obdríte u koordinátora prevence kriminality nebo na internetových
stránkách mìsta Náchoda
 www.mestonachod.cz. Blií informace
mùete získat na tel. è. 491 405 430.

Mìstský úøad Náchod
odbor správní, hledá externího,
technicky zaloeného spolupracovníka na obsluhu hudebního
zaøízení pøi obøadech konaných
v obøadní síni Mìstského úøadu Náchod. Jednalo by se o práci pøevánì v dopoledních a èasnì odpoledních hodinách v pátek nebo
v sobotu (svatební obøady) bìhem
celého roku dle domluvy s matrikáøkou.
Práce je vhodná hlavnì pro studenty nebo dùchodce, kteøí mají
monost pracovat prunì dle momentální potøeby. Výe odmìny je
90 Kè za jeden obøad. Pro blií
informace se obracejte na matriku, tel. è. 491 405 213 nebo na vedoucí odboru správního, p. Horákovou, tel. è. 491 405 224.
Hana Horáková
vedoucí odboru správního
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Kronika

Narodili se v kvìtnu 2006
5. 5. Kristián Neugebauer
Dominika Vrbská
7. 5. Matìj Hovádek
9. 5. Filip Knettig
Soòa Kurová
17. 5. Natálie Bouèková
20. 5. Anna Jirsová
25. 5. Elika Holá
Diana Zvoníèková
26. 5. Kristýna Meisnerová
30. 5. Tomá Dvoøák
Elika Haklová

Byli oddáni v kvìtnu 2006
12. 5.
Jaroslav Hofman, Náchod
Ivana Volfová, Náchod
19. 5.
Zdenìk Broek, Náchod, Malé Poøíèí
Jaroslava Valeová, Náchod
20. 5.
Petr Koucký, Náchod
Lucie Vinterová, Náchod
Alejandro Fischer y González, panìlsko
Vìra Vèeliová, Èervený Kostelec
26. 5.
Jiøí David, Náchod
Renata Nìmeèková, Náchod
27. 5.
Josef Kreèmer, Pardubice, Studánka
Gabriela Beranová,
Police nad Metují, Velká Ledhuje
Radek Svato, Vysoká Srbská, Zlíèko
Jana Pavlínková, Náchod

Nové analyzátory
v Oblastní nemocnici Náchod, a. s.
Dne 16. 6. 2006 byly v Oblastní nemocnici Náchod, a. s., nemocnici Opoèno, slavnostnì uvedeny do provozu nové analyzátory.
Potøeba nových analyzátorù vznikla poèátkem roku 2006, kdy dolo ke spojení
Oblastní nemocnice Náchod, a. s., s Opoèenskou nemocnièní, a. s. Oddìlení laboratorní medicíny Oblastní nemocnice Náchod, a. s., pod vedením prim. MUDr. Josefa Hornycha se tak rozíøilo o nové pracovitì  pracovitì klinické biochemie a
diagnostiky v nemocnici Opoèno.
Bylo nutné øeit pøístrojové vybavení laboratoøe. Stávající vybavení bylo zastaralé, byly pouívány rozdílné metody s odlinými výsledky, které nebyly srovnatelné
s laboratoøemi náchodského regionu.
Tøi analyzátory v celkové hodnotì 6
mil. Kè byly do nemocnice Opoèno dodány v období únorduben 2006 formou leasingu. Jedná se o tyto analyzátory:
l COBAS Integra 400+ (ROCHE)  slouí pro biochemická vyetøení
l MIDITRON M (ROCHE)  slouí pro
chemickou analýzu moèi
l Immulite 2500 (DPC Czech)  imunoanalýza  slouí pro vyetøení speciálními
metodami
Pøed dodávkou analyzátorù dolo ke
drobným stavebním úpravám, byla instalována nová stanice na pøípravu speciálnì
upravené vody. Zavedení nového laboratorního informaèního systému umonilo
zásadní zmìny v organizaci provozu, zejména zavedení èárového kódu pro identifikaci vzorkù.

Celá akce vedla k urychlení provozu, výraznì se sníila monost zámìny odebraných vzorkù. Vekeré výsledky laboratorních vyetøení se odesílají do nemocnièního informaèního systému a jsou k dispozici
pro vechna zdravotnická zaøízení Oblastní nemocnice Náchod, a. s. Ve usnadòuje
a urychluje práci lékaøù.
Ing. Josef imurda,
øeditel Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
Zleva: prim. MUDr. Josef Hornych  primáø oddìlení laboratorní medicíny Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
MUDr. Miroslav Zvolánek  vedoucí lékaø pracovitì klinické biochemie a diagnostiky, nemocnice Opoèno
Ing. Josef imurda  øeditel Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

ádosti o grant

Podání ádostí o nadaèní pøíspìvek (grant)
II. kolo v oblasti kultury a sportu rok
2006
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda vyhlauje termín podání pøihláek
o nadaèní pøíspìvky (granty) v oblasti
kultury a sportu.
Nadaèní pøíspìvek (grant) je urèen pro
fyzické a právnické osoby. V oblasti sportu se týká pouze mìsta Náchoda, oblast
kultury mùe mít i regionální pùsobnost.
Vyplnìné ádosti na pøedepsaném formuláøi zalete na adresu:
Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda, Odbor kolství, kultury a sportu,
Masarykovo námìstí 40, 547 01 Náchod.
Termín podání II. kolo: do 10. 9. 2006
Formuláø ádosti vèetnì zásad o poskytování nadaèních pøíspìvkù obdríte na
kontaktní adrese nebo na internetových
stránkách mìsta Náchoda
 www.mestonachod.cz
Kontaktní adresa:
Mìstský úøad Náchod, Odbor kolství,
kultury a sportu, Masarykovo námìstí 40,
547 01 Náchod, tel.: 491 405 196

Podìkování
za sponzorský dar

Øeditelství základní koly T. G. Masaryka v Náchodì si dovoluje podìkovat firmì GROUND, s. r. o., zastoupené panem
Antonem Boekhoutem za sponzorský dar
ve výi 8500 korun na nákup vìcných
cen do soutìí.
Mgr. Roman Odváøka, øeditel koly

Hezkou dovolenou

Váení ètenáøi,
dovolte mi, abych Vám popøál krásné
proití letních mìsícù, pøíjemnou dovolenou a mnoho nezapomenutelných okamikù pøi Vaem pobytu v zahranièí nebo
rùzných místech naí republiky.
Pøál bych si, abyjste svoji dovolenou
strávili tak, aby pro Vás byla tím opravdovým odpoèinkem. Abyjste zapomnìli na
kadodenní starosti a mohli se více vìnovat zejména svým blízkým a také sami
sobì.
Pøeji vem ètenáøùm sluneèné léto,
hezkou dovolenou nebo prázdniny a hodnì zdraví a ivotního optimismu.
Ing. Josef imurda, øeditel Oblastní
nemocnice Náchod, a. s.

èervenec/srpen 2006
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Divadélko na Králíèku
Ji v loòském roce zaèal fungovat dramatický krouek pøi Støední kole v Novém Mìstì nad Metují. Mladí ochotníci
odstartovali svoji pùsobnost pøedstavením
Smíená láska. V letoním roce nacvièili divadelníci hru T. Magnuska Neprùhledný enich. Divadelníci se pøedevím
zamìøují na pøedstavení zachycující ivoty obyèejných mladých lidí a jejich místo
v dnení spoleènosti. Osazenstvo souboru je sloeno ze studentù Støední koly,
Prùmyslové koly a Støedního odborného uèilitì v Novém Mìstì n. M.

Zastavte se u nás

je název projektu, jeho hlavním cílem
je propagace turistických moností v èesko-polském pøíhranièí. Multimediální prezentace na CD ROMU pøedstavuje cyklistické a turistické trasy protínající polské
hranice a upravené lyaøské bìecké trasy
na polském území v okolí Karlova. Turista se seznámí s nabídkou výletù pomocí
virtuální projíïky, krátkých textù
a map, které si mùe vytisknout pro orientaci v terénu. CD ROM bude k dispozici v èervenci v informaèních centrech na
Náchodsku a v Kudowì Zdróji. Projekt je
spolufinancován ze zdrojù EU v rámci
iniciativy INTERREG IIIA prostøednictvím Euroregionu Glacensis.

Slavnost SLABIKÁØE

V Základní kole TGM v Náchodì se
konala zajímavá akce, její hlavními aktéry byli malí prvòáèkové. Nese název
SLAVNOST SLABIKÁØE a áèci zde pøedvedli své znalosti a dovednosti rodièùm,
prarodièùm, dìtem a uèitelkám z mateøských kol i ostatním návtìvníkùm. Tato
slavnost se u nás koná vdy po pøeètení
první kníky, co je Slabikáø, uvedla paní
uèitelka Mgr. Ilona Hurdálková z I. B.
V souèasné dobì  tedy témìø na konci
první tøídy  pøeváná vìtina dìtí je
schopna plynule èíst dìtské texty. Proto
Slavnost Slabikáøe je jakousi oslavou této
skuteènosti.
Paní uèitelky s áèky nacvièily pásmo
básnièek o písmenkách, nìkolik písnièek,
taneèky a nechybìla ani pohádka Kuøátko v obilí, perfektnì ztvárnìná naimi
malými herci. Celá slavnost se nesla za
klavírního doprovodu uèitele hudby pana
Alee Chmelíka.
Podle paní uèitelky Mgr. Martiny Bláhové z I. A, byly dìti obzvlá ikovné pøi
nácviku taneèkù, kde bylo pomìrnì nároèné skloubit pohyb a rytmus. Hodnì je,
dle jejich slov, bavily i básnièky k jednotlivým písmenkùm.
Na malých úèinkujících byl vidìt zájem
a obrovské zaujetí pro vìc. Tréma v tomto
vìku zatím jetì nenala svoje místo, take ve probíhalo v klidu a pohodì. Nejedné mamince èi babièce se zaleskla v oku
slza radosti a dojetí.
Význam této akce vidím ve vzájemné
spolupráci koly a rodiny. Chápu ji také
jako prezentaci naí práce pøed veøejností a v neposlední øadì jako ukázku
pro vechny budoucí prvòáèky. Chci jim

ZU J. Falty na celostátní soutìi ZU
Jako kadoroènì se i letos nae ZU J. Falty v Náchodì zúèastnila celostátních soutìí základních umìleckých kol. Letos
v oboru komorní a sólový zpìv, dechových nástrojù, esových
a døevìných, nechybìly ani smyècové soubory a orchestry.
Nai áci úspìnì procházeli kolními a okresními koly, mnozí
se probojovali do krajských kol. V krajském kole sólového zpìvu v Jièínì získali dvì místa Václav imon v I. kategorii a Pavlína Øídká ve II. kategorii, èestné uznání bylo udìleno Olze
Havlíkové ve IV. kategorii.
V komorním zpìvu si 3. místa odnesla dvì dua z II. kategorie ve sloení: A. ulcová, R. Teichmanová a Z. Ungrová,
M. Zelená. Nemohu pominout ani 2. místo v ústøedním kole
celostátní soutìe Karlovarský skøivánek, které si odsud odvezla P. Øídká. Vechny tyto áky pøipravila p. uè. B. Èonková.
Mìli jsme také zástupce v krajském kole dechových nástrojù esových, které se konalo v Jièínì. ák uèitele J. Vlèka
D. Myèuk se blýskl v VIII. kategorii svou hrou na trubku
a vysokým bodovým ohodnocením získal 1. místo a moná nás
bude reprezentovat i v ústøedním kole této soutìe.
Také jsme mìli hojné zastoupení v krajském kole soutìe
v kategorii dechových døevìných nástrojù v Novém Mìstì nad
Metují. áky do soutìe pøipravila talentovaná uèitelka

vzkázat, e se u nás mají rozhodnì na
co tìit. Èeká je zde vestranná kvalitní
a kvalifikovaná péèe podloená tím hlavním  lidským pøístupem, uvedl øeditel
koly Mgr. Roman Odváøka.
Zeptali jsme se také zúèastnìných rodièù a návtìvníkù, jak se jim nae akce
líbila. Slavnost byla moc pìkná a mùj
obdiv patøí uèitelkám, které práci s dìtmi
odvedly naprosto perfektnì. Napøíklad
mùj syn za tento rok udìlal velký pokrok
v mnoha vìcech. Hodnì se zklidnil a má
velký zájem o èetbu jako takovou. Do koly
se tìí a moc se mu tam líbí, uvedla
maminka prvòáèka Zuzana Králová.
To zase uèitelka z Mateøské koly Bøezinova Lenka imková poukazovala na
spontánnost dìtí a velmi ji zaujal klavírní doprovod.
Slavnost slabikáøe se povedla a vichni
jsme byli nadeni a spokojeni. A na závìr
bych ráda podìkovala nejen ikovným prvòáèkùm, ale hlavnì jejich uèitelkám, bez
kterých by podobné akce nevznikaly.
Mgr. Vlasta Drobná, Z TGM Náchod

S. Adamcová. Klarinetista A. Hájek obsadil 1. místo ve II. kategorii, jeho bratr S. Hájek v V. kategorii 2. místo.
Velmi nás potìila kategorie saxofonù, kde porotu okovala
svým výkonem A. Horáková, která zvítìzila v I. kategorii pøesto, e hraje pouhých est mìsícù. V VII. kategorii jsme mìli
dvì ocenìní, kdy M. tìpaø svým ivotním výkonem získal
1. místo a 2. místo si ze stejné kategorie odvezl P. Vydra.
K úspìchu dechových nástrojù pøispìli i korepetitoøi p. uè.
H. Písaøíková a F. Franìk.
Ráda bych té podotkla, e vìtina ákù dechového oddìlení
vystupovala na koncertech festivalu Náchodská prima sezóna
v divadle Dr. Josefa Èíka.
Smyècový soubor naí koly úspìnì pracuje pod taktovkou
p. uè. L. Janka, který získal zvlátní ocenìní Za mimoøádnou
pedagogickou práci se souborem. V obrovské konkurenci dokázal zvítìzit v krajském kole v Polici nad Metují s nejvyím
bodovým ohodnocením.
Nae kola pracuje nejen v hudebním, ale taneèním a výtvarném oboru. Nae taneènice zvítìzily v regionálním kole pøehlídky dìtského scénického tance a vybojovaly pøímý postup do
ústøedního kola v Kutné Hoøe. Dalí pozvánku dostaly i na pøehlídku moderního tance do Kolína.
Øeditelství koly v èele s øeditelem J. Schejbalem dìkuje vem
uèitelùm za peèlivou pøípravu ákù a dìtem za vzornou reprezentaci koly a mìsta Náchoda.
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Kdo byl kdo ve kvoreckého Zbabìlcích

(pokraèování z minulého èísla)
Blanka Kudrnáèová (nar. 1929) v Náchodì gymnázium nedokonèila, Kudrnáèovi po válce emigrovali. Blanka byla moc
hezká holka a po válce se prý vdala za
amerického dùstojníka, dokonce snad generála, a prý s ním ije v Kalifornii, píe
J v dopise. Sleèna Arnotová (...) k nim
jezdila z Moravy jako Reného snoubenka (s. 118), byla to dcera známého badatele v Moravském krasu Absolona, tedy
Absolonová. Poznerovic továrna  gumovka je i umístìním totoná s továrnou
Kudrnáèovou. Prùmyslník Josef Bartoò
Dobenín je v knize prezentován jako Josef erpoò Domanín. (Na zaèátku protektorátu byl v Náchodì shodou okolností okresním hejtmanem Dr. erpoò, ale
zde jde o zvukovou podobu Bartoò  erpoò a Dobenín  Domanín.) Arnold Heiser, vrchní øeditel Spojených textilních
závodù, a. s.,(s. 191) a vrchní øeditelová
Heisrová (s. 183) mìli svùj prototyp zøejmì v rodinì øeditele Mautnerových závodù Heislerovi. Ale Mautnerova tkalcovna
je v knize oznaèena jako Lewithova tkalcovna. Zmínìná Jonáova továrna (s. 276)
byla patrnì továrna Hrudíkova.
Podívejme se do dalí spoleèenské oblasti. Majitelùm náchodského zámku
a panství ponechává kvorecký skuteèné Schaumburg von Lippe, zmiòuje se
v souvislosti s nimi o jakési wirtember-

ské královnì (byla hezká) (s. 15) a kastelánovic Emì. Kastelánem byl Nìmec
Franz Schlosser. Ze zámku odjídìjí
8. kvìtna markýz a markýza von Stroheim s princeznou Renatou, komtesy
Hilda a Elis, hrabì Hohenstein a knìna
z Blumenfeldu (s. 228). Z pramenù víme,
e na zámku v té dobì dlela hrabìnka
Thunová  Hohensteinová, do Náchoda
pøed bombardováním koncem války snad
opravdu utekla titulární wirtenberská
královna. Ostatní jména jsou literárnì
dotvoøená. V souvislosti se zámkem je
uveden i hajný pan Kozák, na jiném místì pak nadlesní Bauman, který nìkde
vyáral, e my jsme vlastnì vedlejí vìtev rodu Smiøických ze Smiøic (s. 16),
ten mìl zøejmì vzor v nadlesním Baudissovi (Baudyovi).
Mezi postavy v knize èasto vystupující patøí doktor abata, pøipomínající policejního radu JUDr. Jana Chudobu. To byla
významná osobnost protektorátního Náchoda, èlovìk, který zachránil mnoho lidí
pøed postihy gestapa. (O nìm je výborná
práce Lucie Jarkovské: Ve slubách ministerstva vnitra: JUDr. Jan Chudoba.
Vydal Ústav hist. vìd PdF UHK, Hradec
Králové 2003.) Náchodský policejní velitel se jmenoval Frantiek Cimbálník (tábní kapitán policie), v knize Øimbálník.
Major Weiss je pplk.
(AF)

Výtìek Sluníèkového dne
pro oputìné dìti

Dne 20. 4. 2006 uspoøádal nadaèní fond Rozum a Cit ji 6. roèník veøejné dobroèinné sbírky Sluníèkový den na pomoc oputìným dìtem a podporu pìstounských
rodin.
V 50 mìstech Èeské republiky nabízelo více jak 1100 studentù keramická sluníèka a sluníèka magnetky. Výtìek èinil
1.440.000 Kè. U nás se vybralo: 29.681,20
Kè, sbírky se zúèastnili studenti ze Soukromé støední koly podnikatelské Náchod, s. r. o.
Finanèní prostøedky, které byly vybrány v jednotlivých regionech, se opìt vrátí do tìchto oblastí a budou pomáhat konkrétním pìstounským rodinám a jejich
dìtem, které pìstouni pøijali z dìtských
domovù a z ústavù sociální péèe pøi konkrétních projektech. Nadaèní fond Rozum
a Cit ji desátým rokem pøispívá na rozíøení obydlí, vybavení dìtských pokojíèkù, rekonstrukci bezbariérových prostor,
zakoupení zdravotnických a rehabilitaè-

ních pomùcek, financování asistenèní sluby k handicapovaným dìtem ijícím v náhradních rodinách. V souèasné dobì je
v nadaèním fondu témìø 50 ádostí, které zaèneme postupnì realizovat.
Dìkujeme vedením kol a vem studentùm, kteøí se na naem Sluníèkovém
dni podíleli. Dìkujeme iroké veøejnosti,
která zakoupením keramického sluníèka
nebo magnetky pomáhá oputìným dìtem proít dìtství mimo zdi ústavu, ale
v prostøedí pøirozeném, kde jsou rodièe,
sourozenci, babièka, dìda. Dìkujeme také
naemu finanènímu partnerovi ÈSOB,
jeho zásluhou mohl i v letoním roce
tento projekt probíhat v celé republice.
Nadaèní fond Rozum a Cit mùete podpoøit i vy, napøíklad zasláním dárcovské
SMS ve tvaru:
DMS ROZUMACIT na èíslo 87 777.
Marie Øezníková,
øeditelka nadaèního fondu Rozum a Cit
tel. 323 631 205, www.rozumacit.cz

Èervencová
a srpnová výroèí
V èervnu jsme pøipomínali mj. výroèí
estaedesáté, která se týkala bezprostøednì i naeho mìsta a jeho okolí. Rozhodující bitva války byla 3. 7. 1866
u Hradce Králové, 8. 7. obsadili Prusové
Prahu, 12. Brno, 23. 8. pak byl uzavøen
v Praze mír.
Slavné pro nae mìsto i øádku dalích
v regionu byly dny v èerve nci 1926, kdy
ná kraj navtívil prezident T. G. Masaryk. Do Náchoda pøijel v pondìlí 12. 7.
z Hronova, kde se setkal s Aloisem Jiráskem. Dochoval se film o návtìvì, který
jsme mohli u nìkolikrát vidìt.
Z dávné historie pøipomeòme nìkolik
panovnických srpnových estkových
výroèí. Pøed sedmi sty lety  4. 8. 1306
byl v Olomouci zavradìn poslední panovník z rodu Pøemyslovcù, král Václav III.,
Jan Lucemburský padl 26. 8. 1346 v bitvì u Kresèaku a 29. 8. 1526 zahynul
u Moháèe Ludvík Jagellonský. Neslavný
zimní král Fridrich Falcký se narodil
26. 8. 1596. Pøed 400 lety, 15. 7. 1606
se narodil v Leydenu jeden z nejvìtích
malíøù vech dob Rembrandt van Rijn.
V noci 12. 8. 1881 vypukl poár u témìø dostavìného Národního divadla. Do
sbírky, která byla vypsána na jeho obnovu, se zapojili i nai náchodtí pøedkové.
Pøed 150 lety  11. 7. 1856 zemøel
asi nejhranìjí èeský dramatik Josef Kajetán Tyl a o málo pozdìji, 29. 7. 1856
novináø a básník Karel Havlíèek Borovský. Spisovatel Karel V. Rais, jeho Zapadlí vlastenci mají jedno z epizodních
dìji v Náchodì, zemøel 8. 7. 1926. Na
23. 8. pøipadá 155. výroèí narození Aloise Jiráska, o 10 let starí byl uèitel, jeho
pøítel a autor øádky kníek Karel Jankù.
Pøed 20 lety, 13. 7. 1986, zemøel herec Ladislav Peek, který nìkolikrát hostoval i u nás, 26. 7. tého roku zemøel
archeolog, úpický rodák Antonín Hejna,
který odkryl mj. i hrad Vízmburk. Pøed
deseti lety, 11. 8. 1996 zemøel dirigent
Rafael Kubelík. Dirigoval Èeskou filharmonii na koncertì v Náchodì 19. 5. 1938.
Dne 23. 7. se doívá osmdesátky spisovatel Ludvík Vaculík, besedoval se ètenáøi pøed lety i u nás v náchodské knihovnì. Dne 28. 7. oslaví sedmdesátku Milan
Uhde, pravidelný návtìvník Jiráskových
Hronovù. Rádi jim blahopøejeme, ale nai
gratulaci si zaslouí zejména malíø a vypravìè Jaroslav Cita, vysokovský rodák,
který dovrí 20. 8. osmdesátku, a ekonom doc. ing. Jaroslav Foltýn, èestný
obèan Náchoda, který se 23. 8. doívá
sedmdesátky. Vem pøejeme do dalích let
jetì hodnì sil do jejich zásluné práce.
(AF)
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Èestní obèané náchodtí
Èást 7  Slavný krajan Jirásek a významný obèan Èíek
mìsta, ku obhájení práv národních, ku povznesení spoDo I. svìtové války, jetì v éøe Rakouska  Uherska,
leèenského ivota a ku prospìchu obecnému, pak veudìlilo mìsto Náchod své èestné obèanství dalím dvìma
stranné nehynoucí zásluhy, jich sobì pan starosta
muùm. Svou povahou, zájmy a profesí sice velmi rozdílv èestném úøadì svém co èlen obecního zastupitelstva
ným, ale svým významem pro Náchod velmi rovnocena rady mìstské a co nynìjí starosta o obec zdejí zísným osobnostem.
kal. Právì dneního dne slaví pan starosta Dr. Èíek
Prvním z nich byl hronovský rodák a v této dobì ji
své 50. narozeniny a skýtá tudí dnení den vhodnou
známý a uznávaný spisovatel Alois Jirásek. V mìstské
pøíleitost, aby vynikající zásluhy pana starosty náleikronice èteme struèný zápis: Dne 23/6 1909 v sezení
tì ocenìny byly a aby jejich
obecního zastupitelstva po
uznání osvìdèeno bylo pronávrhu Èíka a Luncara
pùjèením jemu èestného
zvolen pro své venárodní
mìanství dle návrhu rady
zásluhy buditelské spisovamìstské. Pan Dr. Frantiek
tel a slavný ná krajan hroDvoøák vøelými slovy návrh
novský Alois Jirásek èestpodporuje a doporuèuje jej
ným èlenem mìsta Náchok jednomyslnému pøijetí bez
da. A vlastní úøední zápis
debaty. An se nikdo více
z této øádné schùze podrobk slovu nehlásil, pøikroèeno
nìji a mono øíci i mnohem
ihned k hlasování, jeho výcitovìji rozvádí: Pan starossledek byl, e pan starosta
ta odùvodnil návrh na proJUDr. Josef Èíek vemi 33
pùjèení èestného mìanhlasy, tudí jednomyslnì
ství profesoru Aloisu Jirásèestným mìanem mìsta
kovi, vylíèiv vøelými slovy
Náchoda zvolen jest. K náveliké zásluhy, jich si provrhu pana radního Josefa Leslulý a vìhlasný spisovatel
Mistr Alois Jirásek (18511930)
derera vyslána pak tøíèlen vlastenec tento o literaná deputace, zaleející z pana úøadujícího námìstka co
turu a národnost èeskou vùbec, v Náchodì a okolí pak
pøedsedy schùze a z èestných mìanù pánù Josefa Barvìtím poètem svých dìl zvlátì získal a doporuèuje,
tonì a Dr. Dvoøáka, ihned na místì k panu starostovi
podporován vroucím doslovem pana øídícího Luncara,
do bytu, aby jej jménem mìstského zastupitelstva poaby mu projevena byla úcta a vdìènost volbou jednomyzdravila a o jeho zvolení èestným mìanem zpravila.
slnou. Po pøeètení § 9 obecního zøízení pøikroèeno
K vlastnímu aktu pak bylo vyuito dalí vhodné pøíleik hlasování lístky s ano pro pøijetí a s ne pro zamíttosti  jmenin èili svátku pana starosty. O tom nás zpranutí návrhu, a jeliko vech odevzdaných 28 lístkù
vuje opìt mìstská kronika: Dne 19. bøezna 1912 byl
s ano vyplnìno bylo, jmenován jest slovutný spisovav úøadovnì starostovì na radnici odevzdán skvostnì vytel prof. Jirásek jednosvornì èestným mìanem zdejpravený diplom èestného mìanství starostovi JUDr.
ím. A kronikáø jetì doplòuje, e poctìný vyjádøil doJosefu Èíkovi, jak se 21. prosince obecdateènì své díky vìnováním èástky 100
ní zastupitelstvo usneslo. Jménem deK na místní chudé. Pøi nepøíli velkém
putace blahopøál námìstek starosty
profesorském platu, potøebám rodiny
Adolf Majzl k jmeninám, ubezpeèiv, e
a tehdejích finanèních pomìrech to nediplom ten jest zajisté výrazem sympabyla èástka zrovna zanedbatelná. Jirátií vech vrstev obèanských k osobnosti
sek byl pro Náchodské vùbec uznávav úøadì vysoce zodpovìdném tak obnou autoritou. Vzpomeòme jen, jak pøi
jektivnì se zachovávající. Starosta dodokonèování stavby významného vzdìjat jsa vìnovacím proslovem, prohlásil,
lávacího ústavu  gymnázia byl poáe jest vykonavatelem pouze snah mìstdán o výbìr stìejních hesel na fasádu.
ské rady a prosí za dalí podporu její.
Dodnes nejznámìjí mu náchodské
V minulé èásti seriálu jsem popsala
mìstské samosprávy, vestranný, vzdìa uveøejnila vedutu z uívaného diplolaný, neúnavný, moderních názorù
mu èestného mìanství mìsta Náchoa zálib a témìø nevyèerpatelného zdrada, jeho autorem byl Jan Dobe. Zùstaví a energie, Josef Èíek byl ocenìn
la jsem vak dluna jméno sbìratele, kteo tøi roky pozdìji. Dne 21. prosince
rý obrázek laskavì zapùjèil k reprodukci
1911 byl na jednacím poøádku zasedá byl jím pan Radek Hrdina. Bohuel
ní obecního zastupitelstva jediný pøedna moji závìreènou otázku po existenci
mìt  návrh mìstské rady, aby starosdiplomu zatím nikdo neodpovìdìl. Pro
ta mìsta, pan JUDr. Josef Èíek, v uznání
JUDr. Josef Èíek
starostu Èíka byl vak zhotoven diplom
jeho zásluh o obecné blaho byl jmenozcela jiný. Bylo to umìlecké dílo moderní dekorativní
ván náchodským èestným mìanem. Rázem 11. hodikresby tehdejího profesora náchodského reálného gymny dopolední zahájil pan námìstek dnení slavnostní
názia, akademického malíøe Karla Benee. Známe i autoschùzi, konstatovav øádné svolání její a úèast 33 èlenù,
ra ozdobného rámu. Zhotovil ho místní øezbáø Jan Uhetedy více ne dvoutøetinové vìtiny, k platnému usnárek. Pøedpokládám, e tento diplom je pietnì uchováván
ení oprávnìné. Na to líèí pan námìstek vzletnými slov rodinì vyznamenaného.
vy dlouholetou horlivou èinnost a neúnavné pùsobení
Mgr. Lydia Batecká
pana starosty Dr. Èíka ku blahu, zvelebení a rozkvìtu
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Karlovo námìstí

Rada mìsta dne 6. 6. 2006 schválila koneènou verzi Karlova
námìstí a povìøila odbor správy majetku a financování pøípravou stavby ke stavebnímu povolení a realizací této stavby
v roce 2006. V souèasné dobì se dokonèuje pøíprava ádosti
o stavební povolení na pøísluné odbory státní správy (odbor
dopravy a silnièního hospodáøství a odbor výstavby).
Definitivnì schválená verze pøedpokládá:
 celozádlabu Karlova námìstí s tím, e po obou stranách
námìstí budou vybudovány chodníky ze zámkové dlaby a uvnitø
bude provedeno vydládìní z kostek prùm. 10 cm,
 uvnitø bude nasázeno 14 stromù, bude instalován vodní prvek, lavièky, stojany na kola, odpadkové koe a veøejné osvìtlení,
 mimo prostor Karlova námìstí, ale v rámci stavby bude pøipraven bod pro umístìní poulièních hodin,
 souèástí navreného prostoru bude také v pøední èásti smìrem od køiovatky u Skalièanu vybudováno 11+2 parkovacích

Krizové øízení

míst a budou zde instalovány parkovací hodiny. Pøedpokládá se
kratí parkovací interval a progresivní parkovací sazba pro déle
parkující vozidla. Tato parkovací místa mají pøedevím slouit
obèanùm k návtìvì zde umístìných bankovních domù.
Pøedpokládá se tento harmonogram výstavby:
V druhé polovinì èervence zahájí práce sítaøi a od poèátku
srpna bude zahájena výstavba s tím, e nejdøíve budou obnoveny chodníky po obou stranách námìstí a následnì bude rekonstruována støední èást námìstí. Oèekáváme, e vechny práce
budou ukonèeny v øíjnu 2006.

Mìsto Náchod, Masarykovo námìstí 40, 547 61 Náchod

Pracovitì:

Mìstský úøad Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod
1. patro, vpravo, dveøe è. 168 a 169
Pracovníci krizového øízení:
Jelínek Zdenìk tel.: 491 405 468, e-mail: jelinek.zdenek@mestonachod.cz
Marunová Jaroslava tel.: 491 405 418, e-mail: marunova.jaroslava@mestonachod.cz
ORGÁNY KRIZOVÉHO ØÍZENÍ MÌSTA NÁCHODA
Bezpeènostní rada
Krizový táb mìsta
Moné zdroje rizik na území ORP Náchod
VÝRON NEBEZPEÈNÝCH LÁTEK
SILNIÈNÍ PØEPRAVA NEBEZPEÈNÝCH LÁTEK
Místo vzniku
Zimní stadion Náchod, Na Stri 1795
Místo vzniku
komunikace I. a II. tøídy
Pivovar Náchod, a. s., Dobroovská 130
ELEZNIÈNÍ PØEPRAVA NEBEZP. LÁTEK
Harpen, a. s., Náchod, Plhovská 544
Místo vzniku
eleznice
Zemko, k. s., Èeská Skalice, Zelená 226
POVODNÌ
Zimní stadion Hronov, Palackého
Místo vzniku
Okolí toku øeky Metuje a Úpy
Krizová opatøení _ okamité vyvedení osob z prostoru
Krizová opatøení Ohroené obce mají zpracovány povodòové plány
_ varovat obyvatelstvo v pøilehlé bytové zástavbì
_ zamezit íøení nebezpeèné látky
Povinnosti obèanù na úseku krizového øízení
Kadý obèan je odpovìdný v rozsahu svých práv a povinností za:
a) pøedcházení,
b) pøipravenost,
c) zvládnutí krizových situací.
Kadý obèan musí respektovat veøejný zájem pøi zvládání krizových situací.
Obsah èinnosti krizového øízení
Krizové øízení zahrnuje souhrn øídicích èinností vìcnì pøísluných orgánù, zamìøených na:
l analýzu a vyhodnocení bezpeènostních rizik,
l plánování,
l organizování,
l realizaci,
l kontrolu èinností,
provádìných v souvislosti s øeením krizové situace.
Kritéria pro vyhláení krizového stavu
l Bìná opatøení a opatøení havarijních èi nouzových plánù (vèetnì opatøení zaloených na hierarchické kumulaci
zdrojù, výkonných sloek a sil  IZS, èi na vzájemné spolupráci obcí, obcí s rozíøenou pùsobností a krajù) nejsou
dostateènì úèinná.
l Ke zvládnutí dopadù pohromy a pro její zvládnutí je tøeba omezit:
a) práva osob,
b) pouít nadstandardní zdroje a sloky,
c) pouít specifické právní nástroje.
Èinnost pøi jednotlivých krizových stavech, pravomoci vlády, ministerstev, hejtmana kraje, starostù obcí, velitele
zásahu jsou uvedeny v zákonech è. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, è. 240/2000 Sb., o krizovém
øízení (krizový zákon) a è. 241/2000 Sb., o hospodáøských opatøeních pro krizové stavy.
Více informací  www.mestonachod.cz/mestsky_urad/krizove_rizeni/

9

èervenec/srpen 2006

10

Náchodský zpravodaj

Primátor úspìný v Èeských Budìjovicích
Náchodský pivovar získal v èervnu nové ocenìní. Obdrel jej na 10. roèníku degustaèní soutìe Pivo Èeské republiky 2006, kterou poøádalo pod zátitou ministra zemìdìlství ÈR
a hejtmana Jihoèeského kraje ve svém areálu
Výstavitì Èeské Budìjovice, a. s., v rámci Slavností piva 2006 ve dnech 7.10. 6. 2006.
Jubilejní roèník soutìe urèil nejlepí piva v devíti kategoriích  od nealkoholického piva, pøes svìtlé výèepní pivo a po
klasické leáky. Ve vech kategoriích bylo pøihláeno celkem
220 vzorkù piva od 47 pivovarù (z toho 3 slovenské). Èeskobudìjovické degustace jsou poètem pøihláených znaèek piv
nejvýznamnìjí akcí svého druhu v zemi. S výjimkou nejvìtích pivovarù, jako jsou Budìjovický Budvar a Plzeòský Prazdroj, se soutìe zúèastní vichni výrobci piva z celé zemì.
Pivovar Náchod si odnesl prvenství za pivo Primátor Diamant v kategorii piv se sníeným obsahem cukru a získal tak
právo uívat v této kategorii titul PIVO ÈESKÉ REPUBLIKY
2006. Degustace provádìlo anonymnì 65 kvalifikovaných odborníkù z pivovarù Èeské republiky a hlavním garantem soutìe byla TÜV CZ, spol. s r. o.  inspekèní orgán.
Znaèka PRIMÁTOR si svoji kvalitu zachovává dlouhodobì.
Od ledna 1993, kdy je akciovou spoleèností 100% vlastnìnou
mìstem Náchod, získala na rùzných veletrzích a soutìích celkovì 81 ocenìní, z toho 20 zahranièních, a PRIMÁTOR® tak
patøí k nejlépe hodnoceným znaèkám piv u nás. Nejúspìnìji
si vede 16% Primátor Exkluziv se ziskem 17 ocenìní  pro ji
vzpomínaný Diamant je poslední titul ji 11. ocenìním.
Dovolujeme si Vás také informovat o soutìi Potravina
a Potravináø roku 2006 Královéhradeckého kraje, která byla
vyhláena pod patronací Královéhradeckého kraje a Regionální agrární komory kraje. Cílem této soutìe je popularizace

potravináøského oboru královéhradeckého regionu, tedy podpora odvìtví zemìdìlství, navazujícího zpracovatelského prùmyslu a pøedevím zvýení zájmu odbìratelù o produkty krajských
producentù tìchto výrobkù. Soutìe se mohou zúèastnit vichni výrobci, kteøí mají sídlo nebo provozovnu na území Královéhradeckého kraje. Pivovar se této akce úèastní v kategorii Alkoholické nápoje s Nealko pivem, Svìtlým leákem Premium
a Polotmavou 13%. Vítìze urèí iroká veøejnost prostøednictvím
hlasovacích lístkù a hlasováním na www.potravinarroku.cz, kdy
se hlasuje do 31. srpna 2006, vechny hlasy budou slosovány
a výherci obdrí ceny. Výsledky soutìe budou slavnostnì vyhláeny v rámci programu Královéhradeckých krajských doínek 16. záøí 2006.
S plným pøíchodem letní sezony a nutností zachovávat správný pitný reim i bìhem dovolených si pøíznivce zn. Primátor
dovolujeme upozornit na monost nákupu kompletního sortimentu naich výrobkù v pivovarské prodejnì (Dobroovská 130)
a to jak limonád, které je v souèasnosti produkujeme v esti
pøíchutích (pùvodní øada: citron, cola, hrozno, malina a oran
byla nedávno rozíøena o mutivitamín a citron je novì dodáván
v pøírodnì zakalené formì), tak i vlastního piva  øada 10 druhù lahvových piv (kterou v souèasnosti nedisponuje ádný jiný
èeský pivovar) osloví snad kadého konzumenta. Pro svoji skladnost a nízkou hmotnost je také vhodný pro dovolené èi jednotlivé pìí výlety Svìtlý leák Premium v 0,5lt plechovce. V prodejnì
máte také monost si po pøedchozí dohodì zajistit i pivo sudové
(15, 30 a 50lt KEG sudy) a ruèní pípu pro zpestøení Vai sportovní èi spoleèenské akce nebo klasické zahradní párty.
Mùete zde samozøejmì poøídit i rùzné reklamní pøedmìty
a sklenice. Pro informaci uvádíme i provozní dobu prodejny
o letních prázdninách, která je jak v pracovní den i v sobotu od
9 do 17 hodin.
(FM)

I NA NÁCHODSKU ØÁDIL SRPEM
(Soutì Regionálních Projektù EuroManaerù)
V lednu 2006 byla vyhláena soutì regionálních projektù
euromanaerù (SRPEM). Soutì mìla za cíl zvýit pøíliv evropských dotací na rozvoj Královéhradeckého kraje. Jejich realizací bude posílena místní infrastruktura, podmínky pro cestovní ruch a ochrana památek v kraji, jsou vak mezi nimi
i projekty zamìøené na podporu podnikání èi zaèlenìní sociálnì znevýhodnìných skupin a rozvoj komunitního ivota. Jedná se o projekty neziskových organizací, podnikatelù a nejvìtí èást z nich pochází od obcí a svazkù obcí Královéhradeckého
kraje.
Bìhem února kadý aktivní euromaner rozpracoval pìt projektových zámìrù ze svého okolí. Krajská koordinaèní skupina vybrala z pøedloených projektových zámìrù tøi, které doporuèila k dalímu dopracování a pøedloení fiktivní ádosti.
Uzávìrka vybraných zámìrù (kadý euromanaer si zvolil, zda
rozpracuje jeden, dva nebo vechny tøi doporuèené zámìry)
byla dne 9. kvìtna 2006. Souèástí ádosti byla i studie proveditelnosti, analýza rizik, logický rámec, podrobný rozpoèet projektu a dalí relevantní dokumenty (partnerské smlouvy, výtahy ze strategických dokumentù atd.). Celkovì bylo podáno 22
projektù v pøibliné hodnotì 650 mil. Kè. Zpracování takového projektu je velmi èasovì i odbornì nároèné.
Vdy dva nezávislí hodnotitelé pøidìlili body pøedloeným
zpracovaným projektùm. Ve dnech 5., 6. a 7. èervna 2006 se
ve Dvoøe Králové nad Labem uskuteènila závìreèná èást sou-

tìe, kde se hodnotila prezentace projektù pøed Krajskou koordinaèní skupinou. Jenom z Náchodska bylo podáno osm projektù  sedm za obce a jeden vítìzný, za podnikatelský sektor.
Vítìzem v kategorii obcí i absolutním vítìzem se stal projekt
Retranchment No. XVIII, který zpracoval jaromìøský euromanaer Jan Kuelka s Miroslavem Vaatou. Za mìsto Náchod
byly pøedloeny tøi projekty  Víceúèelové a kulturní vzdìlávací centrum v Náchodì (4. místo), Justýnka  Domov odpoèinku
ve stáøí, Hronov a Déèko v Náchodì, které se umístily v pøední
èásti výsledného hodnocení.
Soutì mìla za cíl vyzkouet pøipravenost euromanaerù
a jejich projektových zámìrù pro dalí programovací období 2007
 2013. Kvalita pøedloených projektù byla velmi vysoká a konkurence vyrovnaná. Vítìzem se stal kadý, kdo se nezalekl
mnoství práce spojeného se soutìí a zúèastnil se vech èástí
soutìe bez ohledu na vlastní pracovní vytíení.
V neposlední øadì patøí velký dík Centru evropského projektování, které v rámci projektu EPC (Evropské projektové centrum)  budování partnerství, vykolilo na 50 euromanaerù po
celém Královéhradeckém kraji a podaøilo se jim zorganizovat
tuto nároènou soutì a úspìnì ji dokonèit. Blií informace
k soutìi SRPEM najdete na www.cep-rra.cz/epc.
Ing. Lenka Molíková, Ing. Jana Horáková
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EKOutek

Husùv park

Zajisté jste se ji nìkdy setkali se zvlátním
obrazcem mezi kùrou
a døevem jehliènatého stromu. Vytvoøili
ho brouci, tzv. kùrovci, kterých je nìkolik
druhù. Obrazce, odbornì oznaèované jako
poerky, jsou u jednotlivých druhù odliné. Na obrázku jsou poerky lýkorouta smrkového, u nás nejkodlivìjího kùrovce na smrku.
Jak se podaøilo pìtimilimetrovému
brouèkovi vytvoøit takovýto poerek? Bìhem prvních teplých dnù v kvìtnu (nebo
po druhém rojení v èervnu a srpnu) vyhledá sameèek oslunìný kmen oslabeného smrku. Poté, co nalezne vhodné místo
se silnìjí kùrou, pak v prùbìhu jednoho
a dvou dní vybuduje v mìkké lýkové èásti døeva tzv. snubní komùrku. Pøi své stavitelské èinnosti tito brouci uvolòují speciální látku (feromon), která láká lýkoroutí samièky a dalí samce, touící vytvoøit
své komùrky v sousedství. Do komùrek
na obrázku se jednotlivým sameèkùm podaøilo pøivábit dvì samièky, které pokraèovaly v rozíøení komùrky a vytvoøily po
smìru kmene tzv. mateèné chodby (kadá svou). Postupnì v chodbách nakladly
nìkolik desítek vajíèek 0,6 mm velkých
(dennì asi dvì). Kolmo od mateèných chodeb vyjedly vylíhlé hladové larvy dalí chodbièky v lýku. V rozíøení na konci chodbièek se larvy zakuklily. Tvorba celého poerku trvá 710 týdnù. Lýkorout se
mùe za pøíznivého poèasí (suché, teplé
léto) ohromujícím zpùsobem namnoit. To
pak, vlivem vytvoøení mnoha poerkù,
velké mnoství stromù v lesním porostu
uhyne (uschne). Odborníci uvádìjí, e na
jednom napadeném smrku se mùe vyvinout a 200 tisíc broukù. Jedna zakládající tøíèlenná rodina se bìhem jednoho
roku mùe rozmnoit a na 6 tisíc broukù. Kùrovcem napadené stromy by mìly
být vèas z lesa odstraòovány, aby bylo
zabránìno velkým úhynùm, tzv. kùrovcovým kalamitám. V lesích se poèetní stav
tìchto broukù na základì mnohaletých
zkueností sleduje, èasto se setkáme
i s mìøièi hustoty jejich výskytu, tzv. lapáky (kmeny èerstvì pokácených stromù
zakryté vìtvemi) a lapaèe (rùzná zaøízení
s feromonovou návnadou lákající samièky
a sameèky).
Ing. K. Cejnarová

V èervnu zahájily Technické sluby
mìsta Náchoda rekonstrukci Husova parku. Projekt øeí pøedevím obnovení døevinné skladby parku a rekonstrukci parkových cest. Cesta procházející støedem
parku bude provedena ze zámkové dlaby, povrch ostatních cest je navren
z drobné drtì. Chodníky po obvodu parku nejsou souèástí projektu a budou obnoveny pøi generální opravì ulic v tomto
prostoru, která se pøipravuje na rok 2007.
K obnovì parku se vyuije pøedevím
stávající zeleò. Byly vybrány døeviny vhodné k zachování a navreny døeviny k odstranìní. Vìtina keøù, které nejsou ve
patném zdravotním stavu, zùstanou zachovány. Stávající výkové dominanty
 smrky pichlavé a také korkovníky amurské budou i nadále patøit k døevinné kostøe
parku. Vechny ponechané stromy a keøe
budou oetøeny. K odstranìní jsou vybrány pouze døeviny v horím zdravotním
stavu nebo stromy a keøe, které se ze
sadovnického hlediska do parku nehodí.

(Zdroj: Atlas hmyzích kùdcù lesních døevin, Novák a kol.) a) lýkorout smrkový; b) poerek lýkorouta smrkového

Volná prostranství, která vzniknou kácením navrených døevin, budou vhodnì
doplnìna stromy a keøi.
Podmínkou dotace ministerstva pro
místní rozvoj na tuto akci ve výi 700
tis. Kè (50 % celkových nákladù) je provedení vech prací podle projektové dokumentace odsouhlasené radou mìsta
a komisí ivotního prostøedí. Husùv park
je první veøejnì pøístupnou plochou zelenì, která bude obnovena s pøíspìvkem
státu. Vìøíme, e najde u obèanù pochopení a podporu.
Harmonogram prací:
èerven  odstranìní døevin
 zemní práce
 základy, bednìní
èervenec a srpen
 podkladní vrstvy, zádlaba
 zámeènické práce, schody,
obruby, mobiliáø
 hydroizolace
srpen  zatravnìní ploch
záøí
 výsadba nových stromù a keøù
 kamenné stupnì
øíjen
 dokonèení vech úprav

Mìsta Kudowa Zdrój a Náchod srdeènì zvou obèany
na III. roèník cykojízdy po okruhu T. G. Masaryka
Start: 2. 9. 2006 ve 13 hodin na námìstí v Náchodì
Cíl: Muzeum (Skansen) lidové kultury v Strouném
Trasa cyklojízdy: NáchodHronovïárkyStrouné
Délka trasy: 17 km
Prosíme úèastníky jízdy, aby se pøihlaovali ve 12.30 na místì startu.
Úèatníci budou mít v cíli zajitìno obèerstvení zdarma.
Po ukonèení jízdy (cca ve 14 hodin) zaène v Muzeu (Skansen) lidové kultury v Strouném
folklórní festival.
Program:
 vesnické zvyky spojené se sklizní úrody Cepowisko  Do¿ynki
 èeské a polské lidové hudební skupiny
 stará øemesla (kováøství, peèení chleba, hrnèíøství, atd.)
Budou zajitìny stánky s tradièní kuchyní.
Pro obyvatele Náchoda a Kudowy bude zajitìna doprava
na trati NáchodKudowaStrouné (CDS Náchod).
Vechny informace a podrobnosti budou dostupné od 10. 8. 2006 na plakátech
a internetových stránkách www.kudowa.pl a www.mestonachod.cz.
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Informace
o volejbalovému turnaji v Holandsku
Ve dnech 27.28. 5. 2006 se tøi mládenická drustva SK Rubena Náchod
zúèastnila 25. roèníku mezinárodního
volejbalového turnaje mládee v Holandsku. Jednalo se o velký mezinárodní turnaj pro 243 mládenických drustev, který probíhal na travnatých høitích sportovního areálu De Klep obce Middelbeers
mezi Tilburgem a Einthovenem v jiní
èásti Holandska.
Ve ètvrtek 25. 5. ve veèerních hodinách jsme vyjeli za detivého poèasí pøes
noc do Bruselu, centra Evropské unie,
který jsme si v deti prohlédli. Pùvodnì
jsme mìli spát ve stanech v tamním kempu,
nakonec jsme díky poèasí velice rádi spali v autobuse. V sobotu dopoledne se poèasí umoudøilo a zaèalo se hrát. Vechna
utkání se odehrála na 53 travnatých høitích. Po sobotních utkáních ve skupinách
postupovaly ákynì A z druhého místa
ve skupinì, juniorky svoji skupinu vyhrály.

V nedìli se hrála semifinále a finále. Juniorky poprvé v celém turnaji podlehly a
v souboji o první místo, ákynì prohrály
v utkání o bronzové medaile. Nakonec
jsme pøivezli do Náchoda pohár za druhé
místo juniorek z 51 drustev ze 7 zemí
a ètvrté místo z 59 drustev ákyò ze
esti zemí Evropy. Vrátili jsme se v pondìlí
29. 5. dopoledne mírnì navlhlí, ale spokojení.
Realizaèní tým Hylmar Vlad.,
Kopecká H., Osobová J. a mejkalová R.

ÈSTV  výzva

Okresní sdruení sportovních svazù
a TJ ÈSTV okresu Náchod hledá finanèního a organizaèního partnera pro uspoøádání vyhláení nejlepích sportovcù okresu Náchod za rok 2006.
Termín uspoøádání
 únor/bøezen 2007.
Pøihláku do konkurzu pøijímá do
30. 9. 2006 OS ÈSTV, p. anderová, Praská 1759, Náchod, tel. 491 426 744,
606 444 074.

Atletika

Náchodská atletka Marcela Vondøejcová sklízí stále úspìchy. Na mítinku
v Denzlingenu v Nìmecku si vytvoøila
nový osobní rekord na 200 m (24,61)
a obsadila v mezinárodní konkurenci vynikající druhé místo. Na polovièní trati èasem 12,20 skonèila rovnì druhá a skvìle tak reprezentovala ná region.
JV

Národní házená

Východoèeský oblastní pøebor 20052006  eny
Koneèná tabulka
1. Sokol Dobruka B
2. Sokol Krèín B
3. HK Hlinsko B
4. SK Rubena Náchod
5. TJ Èervený Kostelec A
6. TJ Sokol Opatovice
7. TJ Èervený Kostelec B

12
9 2
1
198 : 136
20
+ 62
12
8 0
4
232 : 167
16
+ 65
12
8 0
4
192 : 173
16
+ 19
12
7 2
3
214 : 163
16
+ 51
12
4 0
8
105 : 149
8
- 36
12
3 0
9
120 : 187
6
- 67
12
1 0 11
105 : 191
2
- 86
Milo Václavek, trenér en NH SK Rubena Náchod

Maoretky Náchod jsou opìt Mistrynìmi ÈR
Maoretky Náchod, soutìící za SK
Rubena Náchod, slaví úspìchy. Ve dnech
10. a 11. 6. 2006 se konalo v Pøeticích
finále Mistrovství ÈR v maoretkovém
sportu s náèiním pom-pom (tøásnì). Náchodským maoretkám se podaøilo v kategorii juniorek (1214 let) obhájit loòský titul Mistrynì ÈR i pro rok 2006.
Tímto vítìzstvím si samozøejmì zajistily
úèast na Mistrovství Evropy, které se bude
konat 8.10. záøí v polském Opole.
V kategorii kadetek (811 let) obsadila dìvèata krásné 4. místo a v kategorii
seniorek (15 a více let) 8. místo.
Dalí finále maoretkového sportu, tentokrát s náèiním baton (hùlka), se konalo 17.18. 6. 2006 v Hustopeèích u Brna.
Do tohoto finále se Maoretky Náchod
také probojovaly. V kategorii juniorek
obsadila dìvèata 3. místo a získala titul
2. vicemistrynì ÈR a tím také postup
na Mistrovství Evropy. Kadetky po velkém
boji obsadily krásné 5. místo. Zároveò se
soutìí skupin probíhá i soutì sólofor-

mací (17 dívek). Finále sóloformací probíhalo 3.4. 6. 2006 v Písku.
I zde mìla náchodská dìvèata úspìch.
Anièka Bergerová obsadila s hùlkou
1. místo, s tøásnìmi ve dvojici s Míou
Popkovou se umístila na 2. místì, Jana
Maríková s tøásnìmi obsadila 3. místo

a ve dvojici s Martinou Kuèerovou 4. místo. Miniformace s hùlkou v kategorii juniorek (K. Kotyzová, V. Pecoldová, K. Pichová, V. Antalová a L. Sedláèková) i seniorek (M. Kuchaøová, M. Hùlková, J. Máslová)
si dìvèata vybojovala krásná 4. místa.
S tìmito výsledky se Maoretky Náchod
øadí ke pièkovým souborùm v republice
a stávají se obávanými soupeøkami.

èervenec/srpen 2006
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Náchodský pedagog roku
Mìsto Náchod ji od roku 1998 oceòuje vdy v závìru kolního roku nìkolik pedagogù za jejich práci udìlením titulu
Náchodský pedagog roku. Pøipomíná tak veøejnosti záslunou práci pracovníkù ve kolství.
Návrhy na ocenìní uèitelù pøedkládají øeditelé pøísluných
základních kol, za tøi mení koly navrhují vdy jednoho po
vzájemné dohodì. Návrh na ocenìní jediného zástupce pedagogù v mateøských kolách vzniká na základì dohody øeditelek
náchodských mateøských kol.
Zároveò mùe mìsto Náchod udìlit Ocenìní za dlouholetou
práci ve kolství za kvalitní øízení koly a Ocenìní za práci
s dìtmi za jinou nároènou práci s dìtmi, návrh ocenìných pøedkládá odbor kolství, kultury a sportu Mìstského úøadu Náchod.
V letoním roce se tato malá slavnost uskuteènila ve ètvrtek
15. èervna v obøadní síni náchodské radnice a titul Náchodský
pedagog roku 2006 obdreli:
Mgr. Vlasta Drobná, uèitelka Z TGM, Náchod
Michaela imonová, vychovatelka kolní druiny Z TGM, Náchod

Národní památkový ústav
Státní zámek Náchod NKP

Pøehled kulturních akcí  èervenec/srpen
1.15. 7.

Vìra Vaisarová

16. 7.31. 8.
917 hod.
5.8. 7.
917 hod.
18 hod.

Lucie Filimonová

9. 7.
917 hod.

Skupina historického ermu Buhurt,
Køenovice u Slavkova

5.6. 7.
917 hod.

Svátek Cyrila a Metodìje

(výstava obrazù ve Velkém sále na I. nádvoøí)
(výstava obrazù ve Velkém sále na I. nádvoøí)

Skupina historického ermu Buhurt,
Køenovice u Slavkova
(ermíøské scénky v gotickém sklepì
v rámci jednotlivých prohlídek zámku)
(samostatné veèerní divadelnì ermíøské
pøedstavení na III. nádvoøí)
(ermíøské scénky v gotickém sklepì
v rámci jednotlivých prohlídek zámku)

Renesanèní a barokní hudba pøi prohlídkách
zámeckých expozic (ZU Police nad Metují)

18.22. 7.
Renesanèní a barokní hudba pøi veèerních
2122.30 h. prohlídkách zámeckých expozic s èernou paní
(ZU Police nad Metují, veèerní prohlídky
nutno objednat pøedem na tel. 491 426 201)

29. 7.
21 hod.

Skupina historického ermu
Manové Pøemysla Otakara

12. 8.
21 hod.

Skupina historického ermu
Manové Pøemysla Otakara

Èervený rytíø samostatné veèerní divadelnì
ermíøské vystoupení z období raného
støedovìku, na III. nádvoøí
(vstupné: dospìlí 50 Kè/dìti 25 Kè)

Èervený rytíø samostatné veèerní divadelnì
ermíøské vystoupení z období raného
støedovìku, III. nádvoøí
(vstupné: dospìlí 50 Kè/dìti 25 Kè)
15.19. 8.
Renesanèní a barokní hudba pøi veèerních
20.3022 h. prohlídkách zámeckých expozic s èernou paní
(ZU Police nad Metují, veèerní prohlídky
nutno objednat pøedem na tel. 491 426 201)

Mgr. Anetta Rùová, uèitelka Z Komenského, Náchod
Mgr. Martina Olejáková, uèitelka Z Plhov, Náchod
Mgr. Zuzana Hoffmannová, øeditelka Z Pavliovská, Náchod
Dis. Markéta Kubeèková, DiS., vychovatelka Z Pavliovská, Ná.
Eva Lokajová, uèitelka Mateøské koly, Alova, Náchod
Ocenìní za práci s dìtmi obdrel Karel Kapar, vedoucí
4. oddílu náchodských Junákù a Simona Hlavatá, zakládající
èlenka Dìtského Klubu Hopsáèek.

Pøehled kulturních akcí
Regionálního muzea v èervneci/srpnu 2006
Ohlasy války 1866 ve svìtle muzejních sbírek
Do 29. 7. 2006 mohou návtìvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyrovy ulice) zhlédnout
výstavu vìnovanou 140. výroèí prusko-rakouské války r. 1866.
Otevøeno je dennì mimo nedìle a pondìlí 912; 1317 hod.,
v sobotu 812 hod.
Jaroslav Cita  výbìr z díla
U pøíleitosti významného ivotního jubilea Jaroslava City poøádá muzeum ve dnech 4. a 26. 8. 2006 výstavu vìnovanou
jeho tvorbì. Bude se konat ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyrovy ulice). Otevírací doba:
dennì mimo nedìle a pondìlí 912; 1317 hod., v sobotu
812 hod.
Krajiny Jana Farmaèky
Do 2. 7. 2006 si mohou návtìvníci v pøednákovém salonku
budovy muzea na Masarykovì nám., èp. 18 v Náchodì prohlédnout krajinomalby novomìstského autora Jana Farmaèky.
Otevøeno je dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod.
Deníky Michala Krause.
Holocaust oèima idovských dìtí z Náchodska
Rovnì do 2. 7. 2006 je v chodbì budovy muzea na Masarykovì nám., èp. 18 k vidìní výstava vìnovaná problematice holocaustu. Otevøeno je dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod.
Gabriela Tùmová: Krajky
Ve dnech 4. a 30. 7. 2006 bude v budovì muzea na Masarykovì nám., èp. 18 probíhat výstava krajek Gabriely Tùmové
a ve dnech 2. a 27. 8. 2006 výstava fotografií; podrobnìjí
informace o této výstavì budou uvedeny pozdìji. Otevøeno je
dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod.
Dìjiny Náchoda a Náchodska
Masarykovo námìstí, èp. 18, otevøeno dennì kromì pondìlí
912; 1317 hod.
Pevnost Dobroov
Otevøeno dennì mimo pondìlí 1012, 13.3018 hod. Obj.
na tel. èísle 491 426 047 nebo na muzeumna.ekonom@seznam.cz.
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Stomatologická pohotovost èervenec/srpen
1. a

2. 7.
5. 7.
6. 7.
8. 7.
9. 7.

15. a 16. 7.
22. a 23. 7.
29. a 30. 7.
5. a 6. 8.
12. a 13. 8.
19. a 20. 8.
26. a 27. 8.

MUDr. Simona Ságlová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Radmila Sedláèková
Náchod
MUDr. Jiøí Sedláèek
Náchod
MUDr. Jarmila Vokùrková st.
Èervený Kostelec
MUDr. Boena Rysnarová
Èervený Kostelec
MUDr. Jiøí Sedláèek
Náchod
MUDr. Radmila Sedláèková
Náchod
MUDr. Vladimír Semerák
Náchod
MUDr. Jana najdrová
Velké Poøíèí
MUDr. Jana ovíèková
Náchod
MUDr. Jana Vaòková
Èervený Kostelec
MUDr. Simona Ságlová
Nové Mìsto nad Metují

PROGRAM
èerven 2006

 Fitcentrum DDM Déèko Náchod
1. 7.  30. 8. 2006
úterý 1416 hodin

Zubní pohotovost

Z Malecí

je v sobotu, v nedìli a svátek
vdy od 8.00 do 12.00 hodin.

Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
Vìtrník 720
tel.: 491 462 331
ul. Man. Burdychových 325
tel.: 491 463 237
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
Denisovo nábøeí 665
tel.: 491 424 921
Náchodská 548
tel.: 491 482 850
Denisovo nábøeí 665
tel.: 491 423 748
ul. Man. Burdychových 325
tel.: 491 463 421
Z Malecí

Lékárenská
pohotovostní sluba

ètvrtek 1416 hodin
Vstup 30 Kè/90 minut.
Permanentka 200 Kè/10 vstupù
 Vavøinecká pou 2006
12.13. srpna
kolotoèe, atrakce, pekaøské soutìe, kapely: Relax z Dobruky, Mirikle, Benedikta, Heebie Jeebies

BROUMOVSKÁ POU  SOBOTA 1. 7. 2006

Program je velice bohatý. Tìit se mùete napøíklad na náchodského kouzelníka
Tommyho a jeho show, maoretky ZU Broumov pod vedením Heleny Ogrièenkové, zazpívá Darinka Rollincová Revival, uvidíte Divadlo U staré hereèky Jarmily
Vlèkové, kterou znáte napøíklad ze seriálu Rodinná pouta, dále praské Divadlo
NAVDY a jejich Mega show na chùdách a také vystoupí skupina Nacopak Band
z Náchoda. Na závìr celého dne je ve 23 hodin pøipraven ohòostroj. Chybìt nebude
ani øada soutìí a pouových atrakcí!

v obchodním domì Kaufland
dennì 720 hod., v nedìli 820 hod.

Hopsáèek

Rozlouèení
se kolním
rokem

Prázdniny jsou v plném proudu. Kadý
se snaí nasbírat co nejvíce sil, aby mohl co
nejlépe odstartovat nový kolní rok. I Klub
SUN Náchod, dìtský klub Hopsáèek, naèerpává síly a o letních prázdninách lehce odpoèívá. Probíhají zde sice pøímìstské tábory, ale mnozí z nás opravdu sbírají inspirace pro nadcházející dny.
Ráda bych touto cestou podìkovala vem,
kteøí se podíleli na chodu klubu. V tomto
roce pøibyla spousta nových kroukù i vìtích akcí pro rodièe s dìtmi. Navázali jsme
nové kontakty a mnohé se nauèili. To ve
jsme zvládli pøedevím díky neúnavné pomoci Dái Hepnarové, která leè ji zapojena
do pracovního procesu, stále nachází volné
chvilky, aby mohla jakkoliv pomoci. Dále se
sluí podìkovat vem vedoucím kroukù,
kteøí si poctivì kadý týden pøipravovali na
svùj pravidelný program. V neposlední øadì
musím podìkovat té panu øediteli Z TGM
Náchod za poskytnutí vekerého zázemí
k poøádání ji tradièních akcí Hopsáèku 
záøijová Brambiriáda a èervnový Den dìtí.
Dìkuji i vem, kteøí se u tìchto akcích kadoroènì podílejí na programu  psí kola
pod vedením J. Juana Hlavatého, èlenové
krouku aerobiku a bøiních tancù z Hopsáèku, Ilonì picnerové a mnohým dalím.
V hojném poètu jsme se rozlouèili koncem èervna na akci zvané Opékáèek
a vìøím, e se sejdeme opìt v záøí plní sil
a nápadù. U nyní víme, e urèitì nabídneme nìco nového, nezruíme nic oblíbeného
a stále se budeme vìnovat spíe tìm mladím z nás, tìm kteøí mají vìtinu ivota pøed
sebou. Moná si øeknete, naè se s nimi harcovat nìkam na kopec, kdy mùeme být
v klidu doma. Opak je pravdou, nejen dìti,
ale i maminky samy na sobì poznají nìco
nového, co samy doma nikdy neobjeví.
Tìíme se na Vás 11. 9. 2006, kdy po
celý týden bude moné pøijít se podívat, zeptat se, porozhlédnout se a pohrát vdy od
9.30 do 11.30 a od 16.00 do 18.00 hod.
Informace o pravidelné èinnosti uveøejníme
v záøijovém èísle Zpravodaje, na naich internetových stránkách a vývìskách klubu.
Pìkné prázdniny a vydaøené výlety pøeje za Klub SUN Náchod Simona Hlavatá
 608 970 406, hopsacek@seznam.cz.

èervenec/srpen 2006
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Klub vojenských dùchodcù
pøipravuje na 13.17. 9. 2006 zájezd na jiní Moravu (Lednicko-valtický areál, Znojemské slavnosti). Informace na tel.
736 247 482 nebo 606 547 719.

Hospic Aneky Èeské,

støedisko Oblastní charity Èervený Kostelec,
poøádá dne 10. 9. 2006 v 18.30 hod. benefièní koncert skupiny Spirituál kvintet v Jiráskovì divadle v Hronovì. Vstupenky je moné zakoupit od 10. 8. 2006 v prodejnì Hospice Aneky Èeské v Èerveném Kostelci, v Infocentru v Náchodì
a v Hronovì. Vstupné plné 150 Kè, vstupné se slevou pro dìti
do 15 let, ZTP a dùchodce 100 Kè. Tìíme se na Vai úèast.

Zámek Nové Mìsto nad Metují

Pan Josef BartoòDobenín s chotí a Správa zámku v Novém
Mìstì nad Metují vás srdeènì zvou na:

Výstavu obrazù Kláry Mièíkové

Tato mladá a talentovaná malíøka se pøedstaví kolekcí obrazù, které vycházejí z figurální kompozice a které jsou ovlivnìny osobními proitky, jsou inspirovány pøírodou a expresní abstrakcí. Výstava se koná v Galerii Pod ebrovkou na zámku
v Novém Mìstì nad Metují od 3. èervence do 1. srpna 2006.
Otevøeno bude dennì od 9 do 17 hodin. Srdeènì zveme vechny milovníky výtvarného umìní, kteøí se zajímají o souèasnou
malbu.

Letní koncert

Vaòhalova kvarteta z Pardubic. Koncert se bude konat v sobotu
15. èervence v 18 hodin 2006 na nádvoøí novomìstského zámku. Smyècový kvartet uvede známé klasické skladby z dìl pøedních èeských a svìtových skladatelù, kteøí tvoøili v rùzných
hudebních obdobích. Soubor vystoupí pod umìleckým vedením
Mgr. Jaromíra Køováèka. Srdeènì zveme vechny milovníky
klasické hudby. Vstupné je 60 Kè.

Trhy umìleckým øemeslem

se budou konat v sobotu 5. srpna 2006 od 9.30 do 17 hodin na
nádvoøí zámku a pøed zámkem. Po celou dobu trhù mùete
nakoupit umìlecko øemeslné výrobky ze døeva, kùe, kovu, keramiky, letìných kamenù, suených kvìtin, hedvábí a bavlny.
Svá øemesla pøedvedou krajkáøka, øezbáø, hrnèíø, kameník, dráteník a koíkáø. Naláká vás vùnì èajù, koøení, medoviny a sueného ovoce. Pro malé i velké návtìvníky je pøipraveno pohádkové pøedstavení a tìm ostatním se pøedstaví soubor Campanello, který vystoupí s taneèním programem v dobových kostýmech.
Proto neváhejte a pøijïte pøíjemnì strávit prázdninový den na
zámek v Novém Mìstì nad Metují. Vstupné je 10 Kè.
Správa zámku, Husovo námìstí 1201, 549 01 Nové Mìsto
nad Metují, tel: 491 470 159, fax: 491 470 418, zamekkultura@statkybarton.cz

GALERIE

Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v èervenci a srpnu 2006 na ochozu zámecké jízdárny výstavu:

Jasan Zoubek  sochy, kresby

Výstava praského sochaøe poøádaná
u pøíleitosti jeho 50. narozenin
(9. 6.  27. 8.)
Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Raisova 806, 547 01 Náchod, tel. 491 426 223, mobil faráøe
737 475 945, faráø Zdenìk Kovalèík. Bohosluby v Husovì sboru  nedìle 9 hod. Úøední hodiny  pondìlí a støeda  v èervenci
a srpnu jen 912 hod. Kolumbárium pøístupné 817 hod. Dary
pro Diakonii Broumov se dávají do chodby fary pondìlísobota
 817 hod., prosíme ne v nedìli.
støeda 5. 7. Cyrila a Metodìje  bohosluba  9 hod.
ètvrtek 6. 7. M. Jana Husa  ekumenická bohosluba  9 hod.
Letní koncert v Husovì sboru
Srdeènì zveme vechny zájemce o kvalitní sborový zpìv na
Letní koncert pìveckého sboru Bohemiachor, který se koná v
pátek 14. 7. 2006 v 19 hodin v Husovì sboru v Náchodì za
øízení sbormistrù Jana Staòka a Libora Sládka. Na programu
ukázky duchovní i svìtské vokální hudby od støedovìku a po
souèasnost. Vstupné dobrovolné.

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw
Partyka 603 861 275, kaplani P. Mgr. Jindøich Tluka 731 402
210, P. Mgr. Mariusz Nowaczyk 731 405 501, http://
www.volny.cz/nfara, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Bohosluby: po. 7.00, út. 18.00, st. 16.00, èt. 7.00, pá. 18.00, so. 18.00,
ne. 7.30, 9.00, 18.00 v kostele sv. Vavøince. Na Slavnost Seslání Ducha sv. pøi mi sv. v 9.00 hod. bude úèinkovat Chrámový
sbor. Na Slavnost Boího Tìla 18. 6. me sv. budou pouze
v 9.00 (hlavní slavnostní, s prùvodem) a 18.00.

Èeskobratrská církev evangelická

Purkyòova ul. 535, tel.: 491 426 712, bohosluby v nedìli v 9.00
hod. a pravidelnì v 16.30 v Evangelickém domovì Betanie (preòarova 1053). V týdnu je pravidelná bibl. hodina ve èt. v 17.00 h.

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:
605 973 056. Kazatel Jiøí Hofman, vikáø: Mgr. R. Kotalík, kazatel senior: RNDr. P. Javornický, CSc., e-mail: cbnachod@iol.cz.
Bohosluby v ne v 9.30, biblické studium ve st. v 18.30 hodin.

Køesanská spoleènost Nový ivot

Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 491 423 300, http://
www.novyzivot.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30 hod.

GALERIE U Mistra s palmou
Komenského 578, Náchod
Otevøeno: PoPá 1012, 1417
Tel. 731 070 141, 491 433 650

Vás zve na výstavu
Annegret HeinlJan Steklík
OBRAZY KRESBY
Zahájení v sobotu 1. èervence 2006 ve 14 hodin.
Výstava potrvá do 31. srpna 2006.
V rámci vernisáe vystoupí SYLVIE KROBOVÁ.
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Náchodský zpravodaj

Mìstská knihovna Náchod
informuje  èervenec/srpen 2006

Provozní doba v èervenci a srpnu 2006:
Oddìlení pro dospìlé, studovna, èítárna, internet: Oddìlení pro dìti:
Pondìlí
917
914
Úterý
917
1217
Støeda
917
1217
Ètvrtek
917
1217
Pátek
917
914
Sobota
zavøeno
zavøeno
V návaznosti na státní svátky 5. a 6. 7. bude Mìstská knihovna uzavøena také v pátek
7. 7. 2006.

Návtìva handicapovaných dìtí v Mìstské knihovnì

Dne 7. èervna 2006 navtívily Mìstskou knihovnu dìti ze stacionáøe pøi Z
J. Zemana. Díky bezbariérovému pøístupu se dìti na vozíèku bezproblémovì dostaly
do dìtského oddìlení, které se nachází v prvním patøe budovy.
Na úvod besedy byly dìti seznámeny s funkcí knihovny a rozdìlením kníek v dìtském
oddìlení. Beseda byla zamìøena na pohádkové postavièky z dìtských kníek, co dìti
maximálnì upoutalo. Se zaujetím poslouchaly pohádky a básnièky a s radostí odpovídaly na záludné hádanky. Spolupráce byla naprosto úasná  dìti poznávaly nejen
pohádkové bytosti, ale i samotné pohádky. Pøi ètení pohádek se plnì zapojovaly do
pøíbìhu, zpívaly, nìkdy i dopøedu vìdìly, jaká situace v pohádce nastane.
Dopolední beseda byla zakonèena prohlídkou dìtského oddìlení a moností vymalovat si obrázek. Dìti z knihovny odcházely nadené a veselé, s pøíslibem brzké návtìvy.
Nae knihovna je spolupráci s handicapovanými obèany velmi naklonìna, snaí se
jim vytváøet co nejlepí podmínky pro vyuití vech dostupných slueb a informací
 je to samozøejmì to nejmení, co pro nì mùeme udìlat.
Lenka Vláková DiS.

Ocenìní dárcù krve
Oblastní spolek Èeského èerveného køíe v Náchodì ve spolupráci s Mìstským
úøadem v Náchodì oceòuje ji tradiènì
mnohonásobné dárce krve.
Ve støedu 21. èervna byly v obøadní síni
MìÚ v Náchodì opìt slavnostnì pøedány
bronzové, støíbrné a zlaté medailí prof.
MUDr. Jana Jánského za 10, 20 a 40 bezplatných odbìrù krve (za 80 odbìrù  Zlatý køí 3. tøídy).
Bronzové medaile pøevzali: Hejzlarová
Hana Mgr. a Zídka Vojtìch z Kramolny,
Horáková Monika z Dolní Radechové,
Koeníková Pavlína z Èeské Èermné,
Koeníková Petra ze Smiøic, Prouzová
Dita z Horní Radechové, Rohlenová Rùena z Kramolny, Burket Vladimír z Houdkovic, Malý Robert ze Starkoèe, Mìøinský
Michal z Dobroova, Øíha Jan z Nového
Hrádku, Støeda Marcel z Lipí, dále Heømánková Andrea, Huková Kateøina, Kadubcová Pavlína, Köhlerová Monika, Mrtíková Andrea, Peková Lucie Mgr., Peterková Lucie, Rezková Marie, Skoèdopolová Lenka, kodová Renata, Winterová Renata, Andìl Milan, Ducháè Václav,
Duek Petr, Lisièan Jiøí, Krulich Petr, Páca
Stanislav, Plechatý Pavel, Plíhal Milan,
Plek Petr, Scheidl Ladislav, koda Kamil,
koda Zbynìk, Veverka Tomá a Vinter
Jan  vichni z Náchoda.

Støíbrné medaile pøevzali: z Náchoda
 Klennerová Jana, Kylarová Jana, Michlová Libue, Vinterová Lucie, Wernerová
Jana, Bene Michal, Hejzlar David, Kutý
Kamil, Mácháò Libor, Pfeifer Daniel, Vítek Jan a Voøíek Ludìk; dále Suchánek
Vladimír a preòar Jaroslav z Nového Hrádku, iroký Josef a iroký Petr z Dolní
Radechové a Umlauf Zdenìk z Dobruky.
Zlaté medaile pøevzali: z Náchoda
 Dytrtová Helena, Ptáèková Vlasta, Hanèík Jaromír, Kalousek Miroslav, Koutný
Pavel, Lipovský Petr, Petøík Vratislav,
Sádovský Pavel a Vlèek Miroslav; dále
Valáková Vìra z Dolní Radechové, Domáò Vladimír z Horní Radechové a Lanta
Radomír a Suchánek Pavel oba z Nového
Hrádku.
Zlatý køí 3. tøídy pøevzali: Nýè Jiøí
z Náchoda a Raková Dana z Dolní Radechové.
Oblastní spolek Èeského èerveného køíe v Náchodì dìkuje vem dárcùm. Krev,
kterou darujete, pomáhá zachraòovat zdraví a ivot pøi tìkých operacích, po úrazech, autohaváriích i pøi tìkých porodech.
Díky za odvahu a odhodlání pomoci druhým.
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