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Beránek Náchod, a. s.

uvádí v lednu
Pátek
4. 1. 2008
v 19.00 hodin

Dobytí severního pólu
Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné: 250, 230, 210, 190 Kè
Pøedprodej od 10. 12. 2007

Støeda
9. 1. 2008
v 19.00 hodin

Literárnì hudební veèer
Náchodské mosty a lávky
Malý sál mìstského divadla
Vstupné: 40 Kè
Pøedprodej od 12. 12. 2007

Ètvrtek
10. 1. 2008
v 19.00 hodin

M. Pagnol: Marius a Fanny
Mìstské divadlo Mladá Boleslav
Pøedstavení ab. cyklu
 skupina A
Vstupné: 220, 200, 180, 160 Kè
Pøedprodej od 12. 12. 2007

Sobota
12. 1. 2008
ve 20.00 hodin

Ples Roztanèený Beránek
Vstupné: 100 Kè s místenkou,
80 Kè bez místenky
Pøedprodej od 19. 12. 2007

Úterý
15. 1. 2008
v 19.00 hodin

První èeská ena
na plavbì kolem svìta
Dia show MUDr. Karin Pavloskové
Pøednákový sál mìs. divadla
Vstupné: 50 Kè
Pøedprodej od 13. 12. 2007

Nedìle
20. 1. 2008
v 15.00 hodin

K. Herzinová: Popelka
Div. soubor Mladá scéna
Ústí nad Labem
Vstupné: 50, 40, 30, 20 Kè
Pøedprodej od 2. 1. 2008

Úterý
22. 1. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA
Støeda
23. 1. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

AG Flek
Vstupné: 130, 110, 90, 70 Kè
Pøedprodej od 2. 1. 2008

Ètvrtek
24. 1. 2008
v 19.00 hodin
SLEVA

Simon Williams: Polib tetièku
Náchodská divadelní scéna
Vstupné: 70, 60, 50, 40 Kè
Pøedprodej od 4. 1. 2008

Smetanovo trio
Koncert ab. cyklu  skupina K
Vstupné: 140, 120, 100, 80 Kè
Pøedprodej od 3. 1. 2008

Literárnì hudební veèer  Náchodské mosty a lávky

Víte kolik bývalo v Náchodì mostù? A kolik jich je teï? Kdy a proè byly postaveny? Jak se jim øíkalo? A kudy
vlastnì tekla Metuje pøed regulací? Odpovìdi na tyto a podobné otázky budete mít monost slyet na lednovém
literárnì hudebním veèeru. Neèekejte vak záplavu technických dat, spíe trochu historie a vzpomínek, ukázky
z literatury, vyprávìní nad starými obrázky. Malé zamylení nad úlohou mostù pøes øeku, mostù mezi epochami
i mostù mezi lidmi. Veèer pøipravila Lydia Batecká. Program doplní výstavka fotografií a plánù.

Marcel Pagnol: MARIUS A FANNY
Mìstské divadlo Mladá Boleslav

Reie: Josef Kettner, Hrají: Filip Tomsa, Ladislav Mrkvièka j.h., aneta Filipková j.h, Ivana Nováèková,
Ota Jirák, Petr Bucháèek, Hugo Saez j. h. a Pavel Nedvìd
Lyrická komedie odehrávající se pøed 80 lety v marseillském pøístavu. Nìný pøíbìh první lásky a romantické
touhy po dálkách. avnatými postavami laskavého francouzského autora se na praských scénách pøedstavili
napø. Eduard Kohout, Olga Scheinpflugová, Hugo Haas nebo Jaroslav Marvan.
PØEDPRODEJ VSTUPENEK v Informaèním a cestovním centru na Kamenici v Náchodì.
Otevírací doba: pondìlípátek 8.0017.30 hodin, sobota 8.3011.30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30 % na oznaèené programy pro dritele prùkazù MìÚ v Náchodì, ZTP a ZTP/P. Prùkazy na vyzvání pøedlote
pøi kontrole vstupenek. Vozíèkáøi mají po telefonickém nahláení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.
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Váení spoluobèané!
Otevíráte první èíslo náchodského zpravodaje v roce 2008. Pevnì jsme ji zakotvili v jedenadvacátém století a o dvacátém mluvíme a píeme jako o tom minulém a v naich myslích stále se vzdalujícím. Dnes ji jen ta støední a starí
generace si ivì dokáe vybavit reim
nesvobody a porevoluèní kroky èekání na
okamiky, kdy se zaène rozplývat státní
hranice, kterou my Náchoïané známe
velmi dobøe.
Je to jen pár dnù, které uplynuly od
vstupu Èeska a Polska do Schengenského prostoru. Mùeme tak uívat dalí pozitivní dùsledek toho, e jsme souèástí
Evropské unie. Kontroly z hranice zmizely Vechny cesty, kdysi v minulosti otevøené pro obèana mezi Náchodem
a Chudobou, zaèínají opìt plnit své poslání v plném rozsahu svých moností. Je to
dalí výzva pro kadého z nás poznávat
nové, dosud neobjevené, jen kousek za
humny... A je to také impuls k zamylení.
K zamylení nad tím, kam jsme dosud
v tom svém osobním ivotì doli, po jakých cestách jsme se ubírali, a kterými
ulièkami èi stezkami se vydáme na dalí
ivotní pou. Právì v této mylence mùe
leckoho z Vás oslovit nadìje a osobní vize
spokojenìjí a smysluplnìjí budoucnosti. Budoucnosti, která nemusí vyrùstat jen
z materiálního bohatství, pomíjivé osobní slávy a poráek soupeøù. Sname se
nemyslet jen na sebe, více odpoutìt
a nevidìt vechno kolem sebe jen èernì.
Napravit to, co se druhému nepovedlo,
lze i bez hanobení jeho jména a s projevem úcty k nìmu. Více rozdávat a ménì
pøijímat. Pak budeme mít mnohem vìtí

anci, e nás osloví radost a nezùstaneme pozdìji sami a oputìní. V tom mùe
být rok 2008 pro kohokoliv z nás obdobím zkouek.
Pokud je zvládneme, nemusíme se potýkat s dùsledky prázdnìjích rodinných
pokladen po zdraovacím útoku a naí
touhy vlastnit to, co má druhý nebo
k èemu nai mysl svádí reklama. To jsou
dobøe nastraené pøekáky. Bude hodnì
záleet na naem odhodlání nejen tìmto
nástrahám èelit. V Náchodì se zøejmì
nevyhneme dalím zácpám na Praské,
èekání v dlouhých frontách aut a problémùm se zaparkováním, kdy u se proplazíme k cíli své jízdy. Takové situace
nás budou nadále provìøovat a nastavovat zrcadlo. Mùeme Vám slíbit, e se
budeme snait, aby zrcadlo mohlo ukazovat pøívìtivìjí tváø. V rámci omezených
moností, které sevøené náchodské údolí
poskytuje, se budeme snait pøipravit stavbu dalí komunikace, která mùe cestu
osobním autem od Starého Mìsta na druhý konec Náchoda a do ètvrtí na levém
bøehu Metuje významnì urychlit, a to
v reálnì mnohem kratím èase, ne se
podaøí státu postavit silnièní obchvat mìsta.
Váení spoluobèané,
ze srdce vám pøejeme, abyste rok 2008
proili v klidu, ve zdraví a v pohodì.
K dosaení tìchto pøání vedou rùzné cesty a byli bychom astni, aby ty pro Vás
otevøené a dostupné k Vám vdy pøivedly
jen sluné, pracovité, pøátelské a vstøícné lidi.
Ing. Jaroslav Rohulán, místostarosta
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Zprávy

z radnice
Rada mìsta 20. 11.

Jednání rady mìsta se
zúèastnilo osm radních,
jeden byl omluven.
Èíselný popis u kadé zprávy pøedstavuje pomìr hlasù pøi hlasování PROPROTIZDREL SE.
Nájem plakátovacích ploch
6-1-1
l RM nesouhlasila s uzavøením smlouvy
s firmou RENGL, s. r. o., Liberec, která
projevila zájem o provozování plakátovacích ploch v Náchodì.
Dùvodem zamítnutí je spokojenost se
souèasným stavem, kdy výlep plakátù
zajiuje pøíspìvková organizace Kino
Vesmír za pøíznivé ceny.
Majetkoprávní úkony mìsta
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì na pronájem trnice
v ul. Radnièní. Dodatkem se sniuje nájemné pro rok 2007 a 2008 vzhledem
k probíhající výstavbì na sousedním pozemku, která komplikuje prodej na tìchto prodejních místech.
5-1-2
ádost o èerpání
finanèních prostøedkù
8-0-0
l RM schválila èerpání rezervního fondu
ve výi 25 tis. Kè na nákup lehátek pro
M Myslbekova a èerpání fondu reprodukce majetku ve výi 72 191 Kè na nákup
elektrického sporáku.
Digitální data
územního plánu sídelního útvaru 5-0-4
l RM souhlasila s poskytováním digitálních dat a stanovila pro rok 2008 èástku
165 Kè za 1 ha zájmové lokality.
Veøejnoprávní smlouva mezi mìstem
Náchod a mìstysem Velké Poøíèí 8-0-0
l RM schválila veøejnoprávní smlouvu
mezi mìstem Náchod a mìstysem Velké
Poøíèí o zajiování výkonu úkolù podle
zákona o obecní policii.
V prùbìhu roku 2007 projevil mìstys
Velké Poøíèí zájem o spolupráci s Mìstskou policií Náchod v roce 2008 a následujících letech formou veøejnoprávní
smlouvy. Mìstská policie Náchod bude
vykonávat úkoly na území mìstyse Velké Poøíèí bez navýení poèetního stavu
stráníkù v rozsahu osm hodin týdnì ve
dvouèlenné hlídce.
Zmìna ve sloení správní rady
Mìstské knihovny, o. p. s.
8-0-0
l RM odvolala z dùvodu ukonèení volebního období ing. Alenu Sukovou z èlenství
v dozorèí radì Mìstské knihovny, o. p. s.,
a Evu Foøtovou z èlenství ve správní radì.
l RM jmenovala ing. Marii Èejchanovou
èlenkou dozorèí rady a Jana Linharta èlenem správní rady Mìstské knihovny,
o. p. s., a povìøila øeditelku Mìstské knihov-

ny, o. p. s., nahláením vech zmìn do
obchodního rejstøíku od 1. 1. 2008.

TELEGRAFICKY:

l RM souhlasila s prodlouením smluv na
umístìní reklamy ve vánoèních pøevìsech
za èástku 5000 Kè na dobu tøí let. 8-0-0
lRM schválila smlouvu o dotaci z rozpoètu
mìsta Náchoda na propagaci mìsta Náchoda na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2008.
8-0-0

Zastupitelstvo mìsta 3. 12.

Jednání Zastupitelstva mìsta se zúèastnilo 24 zastupitelù, pozdìji 25, dva byli
omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
l ZM zruilo své pùvodní usnesení z 23.
10. 1997 týkající se podílu na stavební
parcele, na které stojí obytný dùm èp. 84
v ulici Èeskoskalické a schválilo její prodej novému majiteli. Bytová jednotka byla
prodána a je tedy nutné zmìnit i prodej
podílu na této stavební parcele novému
majiteli. Jedná se o 41,41 m2.
24-0-0
lZM zruilo své usnesení z 1. 3. 1999
a schválilo prodej èásti pozemku è.1952/3
o výmìøe 30 m2 v ulici Vrchlického. Uvedená èást mìstského pozemku je zastavìna domem èp. 248. V roce 1999 byla
snaha o narovnání majetkových vztahù.
V roce 2006 byla nemovitost prodána
a nové usnesení øeí narovnání vztahù
se souèasnými majiteli.
24-0-0
l ZM schválilo nabytí pozemkù è. 327/
32, 327/41, 327/42 a 324/43 (pozemky pod cyklostezkou NáchodVelké Poøíèí) o celkové výmìøe 301 m2 z vlastnictví
ÈR  Povodí Labe, s. p., Hradec Králové
do vlastnictví mìsta Náchoda smìnou za
pozemek è. 327/4 ve v k. ú. Malé Poøíèí a obci Náchod s finanèním dorovnáním
rozdílù cen zjitìných dle znaleckých posudkù. Jedná se o narovnání majetkových
pomìrù.
24-0-1
l ZM schválilo darování druhé èásti stavby cyklostezky na pozemkové parcele
p. è. 382 v katastrálním území Pøibyslav
nad Metují, obci Pøibyslav, která bude zajiovat údrbu cyklostezky, úklid a poøádek jejího okolí. Hodnota darované stavby je 58 390 Kè.
25-0-0
l ZM zamítlo prodej pozemku è. 586/2
v k. ú. Bìloves spoluvlastníkùm èp. 40
Kladská s tím, e pozemek bude ponechán v pronájmu. V budoucnu zde mùe
být realizován obytný objekt dle územního plánu.
25-0-0
lZM zamítlo prodej èásti pozemku è. 617/
23 v k. ú. Náchod. Jedná se o èást místní
komunikace v ulici Na Terasách pøed domem èp. 367. Prodej byl zamítnut, nebo
pozemek je souèástí místní komunikace
a poadovaná èást tvoøí svah silnièního
tìlesa.
25-0-0
lZM zamítlo prodej èásti pozemku è. 649/
1 v Bìlovsi. Jedná se o pozemek  èást

místní komunikace v ulici Na Horním
Konci okolo domu èp. 53. Prodej byl zamítnut právì proto, e jde o souèást místní komunikace.
22-0-3
l ZM schválilo nabytí pozemku è. 6/3
v k. ú. Jizbice u Náchoda za cenu dle znaleckého posudku. Jedná se o narovnání
majetkových pomìrù k pozemku, na kterém se nachází poární nádr v obci Jizbice.
25-0-0
l ZM zamítlo prodej pozemku è. 586/3
a èásti pozemku è. 586/9 v Bìlovsi s tím,
e bude ponechán pronájem, nebo v budoucnu zde mùe být realizován obytný
objekt dle územního plánu. Pozemky se
nacházejí za domem èp. 288 a 289 mezi
ulicemi Zahradní a Lipovou a nìkteøí spoluvlastníci domù pozemek upravili a na
èásti si zøídili záhonky. ZM doporuèilo radì
mìsta uzavøít smlouvu o pronájmu na
dobu urèitou 5 let.
25-0-0
l ZM schválilo prodej èásti pozemku
è. 498/1 o výmìøe 20 m2 v k.ú. Náchod
za podmínek øádného vynìtí z lesního pùdního fondu a legalizace staveb, které se
na této èásti nachází. Jedná se o èást lesa,
na které se nachází èást pøístavku skladu a podezdívka oplocení areálu spoleènosti RADEX. Prodejní cena bude stanovena dle znaleckého posudku dle skuteènosti. Náklady spojené s pøevodem vèetnì
danì z pøevodu nemovitostí uhradí kupující.
25-0-0
l ZM schválilo prodej èásti pozemku
è. 1907/72 v ulici Nové na Brance za podmínky získání pravomocného stavebního
povolení na adatelùv zámìr vybudování
garáe.
14-7-4
Obecnì závazná vyhláka
è. 2/2007
15-0-0
l ZM vydalo Obecnì závaznou vyhláku
è. 2/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù s platností od 1. 1.
2008.
Více informací najdete na str. 11.
Rozpoètové provizorium
25-0-0
lZM schválilo rozpoètové provizorium od
1. 1. 2008 do doby schválení rozpoètu
mìsta Náchoda na rok 2008.
Zmìna územního plánu sídelního
útvaru (ÚPSÚ) Náchod
25-0-0
l ZM schválilo zahájení prací na zmìnì
è. 5 ÚPSÚ Náchod v roce 2008.
lZM souhlasilo, e budou provádìna pøedbìná vyhodnocení, provìøení a projednání ádostí podaných ke zmìnì ÚPSÚ
Náchod v komisích rady mìsta, radì mìsta
a zastupitelstvu mìsta. Poté budou zahájeny práce na zmìnì územního plánu.
Dotace na podporu programu
Podpora terénní práce 2008
25-0-0
l ZM schválilo podání ádosti o poskytnutí dotace Úøadem vlády na program Podpora terénní práce 2008 se spoluúèastí

leden 2008

3
mìsta ve výi min. 30 % z celkové poadované dotace, co èiní minimálnì 60 tis.
Kè na jednoho terénního pracovníka.
V pøítím roce mìsto bude ádat o dotaci
na celkem tøi terénní pracovníky.
Dodatky ke zøizovacím listinám
pøíspìvkových organizací
25-0-0
l ZM schválilo dodatek è. 3 ke Zøizovací
listinì Sportovních zaøízení mìsta Náchoda
vèetnì pøílohy se soupisem majetku. Jde
o pøevedení 52 kusù pøedmìtù, pøedevím
vybavení kanceláøí, které uívá ke své
èinnosti tato organizace.
l ZM schválilo dodatek è. 3 ke Zøizovací
listinì M Myslbekova vèetnì pøílohy se
soupisem majetku, který byl poøízen
v rámci rekonstrukce kolní jídelny.
Zpráva kontrolního výboru
l ZM vzalo na vìdomí zprávu kontrolního výboru a uloilo radì mìsta navrhnout
systém rozdìlení dotací do sportovních
klubù za spolupráce sportovní komise
rady mìsta na rok 2008 a dalí léta. Podkladem pro dotace bude ádost vèetnì
komentovaných výsledkù hospodaøení
pøedkládaných FÚ.
25-0-0
l ZM povìøilo kontrolní výbor provedením kontroly plakátovacích ploch na území mìsta Náchoda.
16-0-9
Informace o lázních Bìloves
l ZM uloilo radì mìsta dále jednat s firmou VCES PROSPERTY DEVELOPMENT, a. s., Praha o zámìru obnovy lázní Bìloves.

Rada mìsta 4. 12.

Jednání rady mìsta se zúèastnilo osm
radních, pozdìji devìt.
Úhrada neinvestièních nákladù
za dìti M a áky Z
8-0-0
l RM souhlasila s pøedbìným stanovením úhrady neinvestièních výdajù za áky
Z z jiných obcí docházejících do náchodských základních kol na rok 2008 ve
výi 7 tis. Kè.
l Za dìti v M z jiných obcí docházejících do náchodských mateøských kol v
posledním roce pøed zahájením povinné
kolní docházky stanovila rada úhradu neinvestièních výdajù na rok 2008 ve výi
3500 Kè za dítì.
Novoroèní ohòostroj 2008
na Masarykovì námìstí
8-0-0
lRM schválila uzavøení smlouvy o konání ohòostroje dne 1. 1. 2008 v 18 hodin
na Masarykovì námìstí firmou Jiøí Gross,
Náchod.
Klub SUN Náchod  Hopsáèek
8-0-0
l RM schválila finanèní podporu èinnosti
obèanského sdruení Klub SUN Náchod
a povìøila vedoucího odboru správy majetku a financování zaøazením èástky do
rozpoètu mìsta roku 2008.
Poskytování sociálních slueb
od 1. 1. 2008
7-0-1
l V souvislosti s ji schváleným navýením denní èástky za pobyt v Domovì pro

seniory Marie ze 140 na 150 Kè rada
schválila návrh smluv o poskytování soc.
slueb v MìSSS Marie od 1. 1. 2008. Jedná se o spoluúèast na úhradì nákladù za
poskytované sluby.
Majetkoprávní úkony mìsta
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì uzavøené se spoleèností Èeské dráhy, a. s., kterým se mìní
splatnost nájemného na 15. 1. pøísluného roku a èíslo smlouvy. Platnost dodatku nastává dnem podpisu s úèinností
k 1. 1. 2008. Nájemní smlouva se týká
pronájmu èásti pozemku v Raisovì ulici,
který mìsto vyuilo pro výstavbu parkovitì, chodníku podél náspu u stravovadla a chodníku od nadchodu u Itálie pøes
park podél trati.
9-0-0
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o napojení budovy èp. 1759 na Praské
ulici v Náchodì na pult centralizované
ochrany s firmou JJTrend, s. r. o. Smlouva bude uzavøena na dobu neurèitou
s platností od 1. 12. 2007.
9-0-0
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì uzavøené se spoleèností Èeské dráhy, a. s. Jedná se o pronájem pozemku pod vybudovanou cyklostezkou v ulici Kladské a dodatkem se mìní
èíslo smlouvy a termín úhrady nájemného. Platnost dodatku nastává dnem podpisu s úèinností od 1. 1. 2008.
9-0-0
l RM souhlasila se zazimováním objektu
restaurace Na koupaliti v pøípadì, e
nedojde k jeho pronajmutí.
9-0-0
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce s Farní charitou Náchod, Charitní oetøovatelskou slubou na nebytový prostor domu v Rybáøské ulici èp. 1810
(budova Harmonie) s platností od 1. 1.
2008. Uvedený nebytový prostor bude
slouit pro zajitìní kadodenní oetøovatelské a návtìvní sluby u klientù
a uloení prostøedkù potøebných k výkonu sluby.
9-0-0
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o výpùjèce s MìSSS MARIE na nebytové
prostory domu v Náchodì v Rybáøské ulici èp. 1810 a èp. 1819 s platností od 1. 1.
2008. Uvedené nebytové prostory budou
slouit jako provozní zázemí pro pracovitì Peèovatelské sluby, která je souèástí MìSSS Marie.
9-0-0
l RM souhlasila s vyhláením výbìrového øízení na volný nájemní byt 2+kk
v 1. podlaí o výmìøe 31,5 m2 v Ruské
ulici èp. 502 a zveøejnìním inzerátu
v tisku.
9-0-0
Rekonstrukce Z Plhov
9-0-0
l RM schválila uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Rekonstrukce  stavební úpravy Z Plhov v Náchodì
s Královéhradeckým krajem. Dotace èiní
70 %, tj. 207 343,50 Kè z celkové èástky
296 205 Kè. V rámci projektu byly zpracovány projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení.

lRM souhlasila s pøedloením ádosti projektu Rekonstrukce Z Plhov  stavební úpravy èp. 1186 do Regionálního operaèního programu NUTS II Severovýchod
a souhlasila s vypsáním poptávkového øízení na zpracovatele ádosti.
ádost o èerpání
finanèních prostøedkù
9-0-0
l RM schválila èerpání fondu rezerv a rozvoje a pøevedení do rozpoètu pøíspìvkové organizace Mateøská kola, Náchod,
Havlíèkova 1848, 547 01 Náchod na úhradu slueb a energie.
l RM schválila èerpání vlastního rezervního fondu pøíspìvkové organizace M
Vítkova na úhradu programu do kolní
jídelny.
l RM schválila èerpání vlastního rezervního fondu Z Pavliovská (Babí) na opravu
osvìtlení uèeben.
ZU Náchod  pøedloení ádosti do Regionálního operaèního programu 9-0-0
lRM souhlasila s pøedloením ádosti projektu ZU Náchod  stavební úpravy
a pøístavba èp. 247, Tyrova ulice, Náchod do Regionálního operaèního programu NUTS II Severovýchod a souhlasila
s vypsáním poptávkového øízení na zpracovatele ádosti.
Zpracování Integrovaného plánu
rozvoje mìsta Náchoda
9-0-0
l RM souhlasila se zpracováním Integrovaného plánu rozvoje mìsta Náchoda firmou vybranou v poptávkovém øízení
 Centrum evropského projektování, Hradec Králové.
Cílem tohoto plánu je koordinace aktivit
a soustøedìní zdrojù na øeení nejzávanìjích identifikovaných problémù a vyuití ekonomického a dalího rozvojového
potenciálu mìsta.
Projekty Èesko-polské
lázeòské okruhy
9-0-0
lRM souhlasila s pøedloením ádosti projektu Èesko-polské lázeòské okruhy
 cyklostezky a Èesko-polské lázeòské
okruhy  cyklotrasy do Operaèního programu pøeshranièní spolupráce ÈR  Polsko do Operaèního programu pøeshranièní spolupráce ÈRPolsko a souhlasila
s vypsáním poptávkového øízení na zpracovatele ádostí.

TELEGRAFICKY:

l RM odvolala z funkce øeditelku Mìstského støediska sociálních slueb Marie
k 5. 12. 2007 a povìøila zastupováním
této organizace paní Alenu Dítìtovou.
7-0-2
l RM souhlasila, aby stravování dìtem M
a ákùm Z bylo poskytováno v dobì jejich neplánované neodhláené nepøítomnosti ve kole od druhého dne nepøítomnosti v plné cenì.
8-0-0
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Kronika
Byli oddáni v listopadu 2007
16. 11.
Abdessamad Et-Talibi, Maroko
Monika Laová, Náchod

Narodili se v listopadu 2007
Kamila Huková
tìpán Franc

Luká Mészáros
Nelly Hajníková
Ondøej Lokvenc
Nikolas Gyömbér
Marek Mütsch
Erik paèek
Simona Koblíková
Adam Hubka
Jan Bubeníèek
David Hrodek

Novoroèní ètyølístek 2008
Klub Èeských turistù ve spolupráci
s Nadaèním fondem Èeského rozhlasu
poøádá kadoroènì na Nový rok turistický pochod pod názvem Novoroèní ètyølístek. Jeho úèastníci vìnují dobrovolný
pøíspìvek na pomoc nevidomým dìtem
a lidem s tìkým zrakovým postiením,
kteøí se dostali do krizové ivotní situace. Sbírka je schválena a probíhá v rámci
charitativního projektu Svìtluka.
KÈT Náchod se k této charitativní akci
pøipojil a poøádá tradièní výstup na Dob-

roov. Jedná se o nenároènou trasu, na
kterou se mùe vypravit kadý, kdo chce
zdravým pohybem zahájit Nový rok. Sraz
úèastníkù je 1. 1. 2008 v 9.00 hodin pøed
náchodským pivovarem. Zde bude také
umístìna pokladnièka pro dobrovolné pøíspìvky. V cíli na Jiráskovì chatì na Dobroovì obdrí kadý úèastník kalendáøík
a odznak.
Na Vai úèast se tìí
Klub èeských turistù Náchod

Koncert Èeské Vánoce
Zaplnìný sál mìstského divadla Dr. J.
Èíka v Náchodì patøil 12. prosince 2007
koncertu Èeské Vánoce, který uspoøádala Základní umìlecká kola J. Falty
v Náchodì.
Pøi vstupu do divadelních prostor vítaly návtìvníky koncertu koledy v podání
ákù paní uèitelky Simony Adamcové
a z rukou Lucií jsme byli obdarováni programem.
Koncert zahájilo pìvecké komorní sdruení Canto písní V pùlnoèní hodinu. Na
ni navázal akordeonový soubor Musica
Harmonica pod vedením pana uèitele Jaroslava Kubeèka s úpravou varhanních skladeb a se smìsí èeských koled, které navodily pravou vánoèní náladu. Pøekvapením
pro návtìvníky koncertu byly fanfáry,
které se nesly z galerie divadla. Lidové
zvyky, vèetnì pøíchodu Lucie, krájení jablíèek, házení pantoflí, navodily jedineènou
atmosféru Vánoc s jejich tradicemi. Toto
kouzlo pøedstavil taneèní obor pod vedením paní uèitelky Jany Valtarové.
Prostøednictvím smyècového orchestru,
øízeného panem uèitelem Lukáem Jankem, jsme se zaposlouchali do Pastýøského tance. Poté nás svojí hrou okouzlil
sólista Stanislav Hájek, skladbou Koncert
Es dur pro klarinet doprovázený p. uèitelkou Oksanou Tsiporenko.
Vyvrcholením koncertu bylo spoleèné
vystoupení smyècového orchestru spolu
s pìveckými sbory Rarákem a Cantem,

kde se za dirigentský pult postavil Mgr.
Zbynìk Mokrej, øeditel ZU. Potìchou pro
oèi i dui byli malí zpìváèci, odìni v andìlském hávu, jejich pìvecké výkony skvìle doplòoval sbor. Posluchaèi koncertu se
nechali unést závìreènými skladbami Pøili
jsme k vám na koledu a Veselé vánoèní
hody, kterými koncert vyvrcholil.
Atmosféru celého koncertu podtrhovala pùsobivá a do detailu propracovaná
vánoèní scéna. Tento podveèer dokázal
zklidnit uspìchaný vánoèní èas a uvìdomit si, e nejvìtím tìstím jsou nae dìti,
jejich radost a spokojený ivot.
Podìkování patøí vem, kteøí se na tomto jistì nároèném dni podíleli, a pøejeme
jim, aby jejich práce byla vdy tak dobøe
veøejností ocenìna.
(M)

Podání ádostí
o nadaèní pøíspìvek (grant)
I. kolo v oblasti kultury
a sportu rok 2008
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 I. kolo do 10. 2. 2008
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

Mìsto Náchod prodá
obálkovou metodou
Praská 683  volný byt, èíslo 683/8,
1+1 o výmìøe 47,70 m2
vyvolávací cena 450 000 Kè.
Prohlídka bytu je moná ve dnech
24. a 31. 1. 2008 vdy v 9.00 hod.
Praská 783  volný byt, èíslo 783/10,
1+1 o výmìøe 48,00 m2
vyvolávací cena 450 000 Kè.
Prohlídka bytu je moná ve dnech
24. a 31. 1. 2008 vdy v 9.00 hod.
Nabídky v uzavøené obálce oznaèené
v levém hor. rohu nápisem:
Výbìrové øízení  byt 783/10  neotvírat
Výbìrové øízení  byt 683/8  neotvírat
doruèit na MìÚ Náchod, odbor správy
majetku a financování.
Uzávìrka pøihláek 1. 2. 2008 ve 13.00,
informace na tel.:
491 405 233, 491 405 237.
Prodej pouze prvnímu v poøadí  pøi jeho
odstoupení se øízení ruí a opakuje.

Zápis do 1. tøíd Z
pro kolní rok 2008/09
se koná
ve ètvrtek 7. února
a v pátek 8. února 2008
od 14 do 17 hodin
Pøi zápisu je tøeba pøedloit
rodný list dítìte.

leden 2008
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Pozvánka na den otevøených
dveøí  Z Pavliovská Náchod

Dozvuky
vánoèních svátkù

Máte doma budoucího prvòáèka?
Máte ze vstupu do koly vìtí strach
ne on?
Máte obavy, jestli to bude vechno zvládat a jestli se ve velké kole neztratí?
Pøijïte se podívat do malé koly, kde
se vaemu dítku bude urèitì líbit a pøijïte se seznámit s výhodami malé venkovské koly.
Kde nás najdete? V okrajové èásti
mìsta Náchoda  na Babí.
Nae kola má nìco kolem 40 ákù.
Tøídy jsou malé, s malým poètem dìtí ve
tøídì a paní uèitelky se mohou vem dìtem individuálnì vìnovat a mohou prvòáèkùm zajistit klidný a bezstarostný první
velký ivotní krok, na který i vy jistì
vzpomínáte dodnes.
Zveme vechny rodièe i dìti na den
otevøených dveøí, který se koná dne
16. 1. 2008.
Mùete se seznámit s prostøedím, ve
kterém bude vá koláèek trávit vìtinu
èasu od záøí 2008. Seznámíte se s paní
øeditelkou, uèitelkami a vychovatelkami
a pokud budete chtít i s paní kuchaøkou
a kolnicí. Odpovíme na vekeré vae otázky a mùete se zúèastnit i nìkteré z vyuèovacích hodin. Nae kola je sice malá, ale
velice dobøe dìti pøipravuje pro dalí studium na vìtích kolách i na víceletém
gymnáziu. Na naí kole pracuje plno
zájmových kroukù, které dìtem pomohou vyplnit volný èas po vyuèování.
Jak se k nám dostanete? Na Babí jezdí
autobus, kterým sedìti dopravují ráno do
koly a odpoledne zase kadou hodinu
jezdí autobus do Náchoda.
Tìíme se na vechny, na dìti i na
rodièe. Kontakt: Z Pavliovská
Pavliovská 55, tel.: 491 423 638

áci 9. roèníku Z Komenského, kteøí
navtìvují volitelný pøedmìt chemická
praktika, navtívili výrobnu vánoèních
ozdob. DUV Dvùr Králové nad Labem je
naím nejvìtím výrobcem vánoèních ozdob. Pøi jeho návtìvì áci vidìli postupy, na jejich konci je køehká krása, která zdobí vánoèní stromeèky.
Ve zaèíná vyfoukáváním sklenìných
trubic, pokraèuje vystøíbøováním, barvením, malováním a konèí balením do krabic. V provozu, kde vrcholí sezóna v létì,
panují nároèné pracovní podmínky  teplota a 38 oC, zápach z barev, vysoké po-

Dárek pod stromeèek

Pokrytí budov wifi pøipojením k internetu je dárek vedení koly ákùm k letoním Vánocùm. Wifi pøipojení je realizováno bezdrátovým pøipojením a zájemci o informace na internetu z øad ákù,
uèitelù a rodinných pøísluníkù je mohou
bezplatnì vyuívat. Realizátoøi nápadu
vìøí, e tímto krokem pøispìjí ke zkvalitnìní výuky i smysluplnému trávení volného èasu.

Zveme Vás
na Den otevøených dveøí,

který se koná ve støedu 30. 1. 2008
od 8.00 do 16.00 hodin v Základní kole,
Náchod, Komenského 425 v budovì
1. tøíd v Sokolské ulici.
Tìíme se na setkání s Vámi.

adavky na pøesnost provedení atd. Vekerá výroba je ruèní a pomìrnì sloitá.
Vendula Tyèová

Pøili k vám také èerti s Mikuláem?
K nám nìjak nenali cestu (nejspí si
etøili síly na veèer), a tak jsme si vypomohli sami. áci 9. A na Základní kole
T. G. Masaryka v Náchodì, tøídy s rozíøeným jazykovým vyuèováním, se docela samostatnì, bez pøispìní svých uèitelù, rozhodli, e 5. prosince vytvoøí zábavný mikuláský program pro své malé
spoluáky z 1.3. tøíd. S nápadem pøila
Veronika Pecoldová, pøedsedkynì ákovského parlamentu koly. A protoe se
v této tøídì vytvoøila dobrá parta, pøidali
se vichni  sami vytvoøili scénáø, nazkoueli program a sehnali si nebo vyrobili
kostýmy, e z nich byli satanái, ze kterých el strach, ale i hodní andìlé a rozváný Mikulá. A kdo nenael odvahu stát

se èertem, uplatnil se jako tøídní fotodokumentarista nebo moderátor.
Andìlé ovem nerozdávali pamlsky zadarmo. Pøipravili nìkolik soutìí, do kterých se malí áèci s nadením zapojili.
Vichni odcházeli ze kolní aulys úsmìvem. Ti velcí si vyzkoueli, jak vystupovat pøed veøejností a zaujmout, ti malí se
radovali ze zpestøení dopoledního vyuèování i ze získaných dobrùtek. A vyuèující
s uspokojením sledovali, e své áky správnì nasmìrovali k tvùrèí iniciativì, ne jen
k pouhé reprodukci kolních poznatkù.
Podìkování patøí také Pekárnám a cukrárnám Náchod za sponzorský dar kole.
Ivana Fantová
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Tøíkrálová sbírka 2008

A k Vám 4. nebo 5. ledna pøijdou Tøi
králové, otevøete jim nejen dveøe, ale také
svá srdce.
Je toti mnoho lidí, jejich jediným provinìním je, e zestárli, je mnoho matek,
které nemohou svým dìtem dát, co je
zapotøebí.
Tak Vás prosíme, buïte milosrdní
a pøispìjte do sbírky, která pomùe stejnì jako v minulých letech lidem v nouzi
u nás i v zahranièí.
Pokladnièky budou viditelnì oznaèeny
a dospìlý doprovod koledníkù se na poádání prokáe prùkazem.
Charita Èeská republika dìkuje Vám
vem, lidem dobré vùle, kteøí se prostøednictvím Tøíkrálové sbírky zapojíte do pomoci tìmto lidem.

Dalí informace, kontakt na tel.:
491 433 499, www.charitanachod.cz

Z letopisecké komise
S koncem kadého kalendáøního roku
se v mìstské nebo obecní kronice uzavírá jedna kapitola a slavnostnì se nadepisuje nová. Tedy alespoò obraznì, protoe ve skuteènosti si kronikáø èi kronikáøka
nejprve po celý rok peèlivì dìlá poznámky a postupnì zpracovává koncept roèního zápisu. A a ten následující rok po
schválení konceptu letopiseckou komisí
dojde k onomu slavnostnímu nadpisu,
který tentokrát bude znít Rok 2008.
Co se v této nové kapitole kroniky objeví, zatím nevíme, nìco snad mùeme pøedpokládat, nìco dosud ani netuíme. Ale
naproti tomu víme, kdo bude dùleité
a zajímavé události do kroniky prùbìnì
zaznamenávat. Ve mìstì Náchodì nahradil zemøelého dlouholetého kronikáøe
Oldøicha afáøe Mgr. Ale Fetters. Jeho
iroký rozhled, výborná pamì i zkuenosti a znalosti z pùvodní profese z nìj
èiní osobu nanejvý vhodnou. Dalí kroniky vznikají v pøímìstských èástech Náchoda, které byly pùvodnì samostatnými

obcemi. Na Pavliovì píe kroniku Dagmar Rudolfová, pro Jizbici je povìøena
vedením knihy Vìra Dobeová, na Dobroovì je kronikáøkou Marie Malinová
a v Bìlovsi textovou i obrazovou kroniku se zaujetím sestavuje Antonín Samek.
Na Lipí dochází od 1. 1. 2008 ke zmìnì
v osobì kronikáøky. Po Markétì Dubnové, které za dlouholetou práci za sebe
i za celou letopiseckou komisi dìkuji, pøebírá nelehký úkol Mgr. Zuzana Jindrová.
Práce kronikáøe je velmi zodpovìdná
a nároèná a vyaduje kromì jiného také
vstøícnou souèinnost vech obyvatel dané
lokality. Pøeji tedy náchodským kronikáøùm a kronikáøkám, aby ji v novém roce
skuteènì nacházeli. Nám vem, kteøí dìní
v obci na vlastní kùi proíváme a èasto
sami vytváøíme, pøeji, aby nová kapitola
kroniky byla naplnìna pøedevím dobrými a pozitivními zprávami.

Nekrolog

livosti. Aktivního jsme jej znali i v posledních letech ivota, kdy díky své èinorodosti úspìnì vzdoroval vánému onemocnìní.
MUDr. Lubor Nesládek byl èlovìkem,
který udivoval nadhledem i ivotní moudrostí. Pøispìly k tomu zejména bohaté
ivotní zkuenosti. Zatèení s organizátory
Opletalova pohøbu za studií v Praze, místo
sekretáøe Josefa Bartonì-Dobenína ml.,
profesní køest ohnìm v kvìtnu 1945, kdy
oetøoval ranìné po masakru na bìloveské celnici i ohledával mrtvé po lynèi
v místním pivovaru.
S MUDr. Luborem Nesládkem odchází
celá jedna generace vzdìlaných, noblesních a váených lidí, za které nejen mìsto Náchod nikdy nenajde náhradu.
Èest jeho památce!
(bìl)

MUDr. Lubor Nesládek
(2. 2. 1920  24. 11. 2007)
V pátek 30. listopadu
2007 probìhlo poslední
rozlouèení s MUDr. Luborem Nesládkem.
Vnuk legendárního náchodského starosty Dr.
Josefa Èíka proil drtivou èást svého ivota
v Náchodì. Pracoval zde
jako chirurg, praktický a závodní lékaø
a pozdìji jako onkolog. Po celý ivot patøil mezi nepøehlédnutelné osobnosti náchodského veøejného ivota, známá je
jeho literární èinnost i pùsobení v mys-

Mgr. Lydia Batecká,
pøedsedkynì letopisecké komise

Lednová výroèí

Na Nový rok si letos mùeme pøipomenout, e samostatná Èeská republika
dovrila patnáct let své existence.
Na zaèátku roku mají výroèí tøi sochaøi, s jejich díly se setkáváme i u nás. Na
Nový rok 1893 se narodil Karel Dvoøák,
jeho ètyøi plastiky zdobí prùèelí knihovny, jednoho z reprezentativních domù,
pùvodnì Bartoòova, na Kamenici (èp. 105).
Havlíèkùv dùm na Kamenici (èp. 114) zdobí
díla Jaroslava Horejce  soka boha Merkura a reliéfy v parapetech oken nejhoøejího patra domu. Horejc vytvoøil i plastiku Truchlící na hronovském hrobì
A. Jiráska. Zemøel 3. 1. 1983. Tý den
roku 1928 zemøel dalí významný sochaø
Quido Kocián, mj. tvùrce pomníku myslivce z estaedesáté na Vysokovì.
Ve Slatinì nad Úpou se v uèitelské rodinì narodil 22. ledna 1873 violoncellista, zakládající èlen Èeského kvarteta Otto
Berger. Zemøel pøedèasnì ètyøiadvacetiletý, odpoèívá spolu se svými rodièi na
náchodském høbitovì. Na Nový rok 1898
se narodil v Dobrém u Dobruky regionální spisovatel Karel Michl, spoluzakladatel a redaktor nìkdejího èasopisu Od
kladského pomezí. Do toho èasto pøispíval i PhDr. Ivan Honl, narozený 24. ledna tého roku v rodinì majitelù bìloveských lázní. Dne 14. ledna 1898 se narodil JUDr. Jan Chudoba, vrchní policejní
rada v Náchodì v dobì protektorátní, vzácný èlovìk, který v dobì války zachránil
mnoho lidí pøed koncentrákem i smrtí.
Lucie Jarkovská o nìm napsala knihu Ve
slubách ministerstva vnitra.
Dne 8. ledna 1943 zemøel v Náchodì
první pøedseda Èeského olympijského
výboru, dlouholetý pøedseda Klubu èeských turistù dr. Jiøí Stanislav Guth
 Jarkovský. Po studiích byl krátce vychovatelem synù náchodské kníecí rodiny Schaumburg-Lippe. Jeho pamìtní
deska je uvnitø chaty na Dobroovì.
Pøed 55 lety, 19. ledna 1953 zemøel akademik prof. ing. dr. Josef Øezníèek, pøední pøedstavitel èeské elektrotechniky, vìdec evropského jména. Narodil se 1. dubna 1893 v Havlovicích, studoval na tehdejí
náchodské reálce, maturoval tu v roce
1911. Jeho jméno nese ulice pøed gymnáziem. Pøed padesáti lety, 12. ledna 1958
zemøel spisovatel Vladimír Drnák, autor
románu o Josefu Nìmcovi Manel slavné
eny (vyel 1938). U ètvrt století uplyne 2. ledna od úmrtí profesora náchodského gymnázia Josefa Hrubeckého.
Nakonec pøipomeòme, e v lednu roku
1893 byla ustavena Èeská pìvecká upa
severovýchodních Èech se sídlem v Náchodì, která pozdìji pøijala jméno Bendlova. Spolek Hron byl zakládajícím èlenem
upy.
(AF)
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V

Z historie ivností a obchodù v Náchodì

19. století dolo k velkému rozmachu
prùmyslu a ruèní práce v manufakturách
byla postupnì nahrazována strojovou velkovýrobou, která odsunula do pozadí øemeslnou malovýrobu vázanou cechovním øádem.
Cechy, jako souèást feudálního zøízení, se
staly brzdou rodícího se kapitalismu. Aby byla
umonìna výroba a podnikání i drobným øemeslníkùm, bylo tøeba nahradit u nevyhovující cechy novou organizací. To se stalo dne
20. prosince 1859 císaøským patentem
è. 227, kterým byl vydán s platností pro celou rakousko-uherskou monarchii historicky
první ivnostenský øád (Gewerbe-Ordnung).
Ten zruil dosavadní cechy a ustanovil pro
øemeslníky povinná spoleèenstva. Ta, na rozdíl od cechù, poskytovala svým èlenùm úplnou svobodu podnikání a mìla hájit té jejich sociální zájmy. Ve vìtích mìstech ivnostníci stejných nebo podobných øemesel
vytváøeli odborná spoleèenstva, v meních
mìstech vznikala spoleèenstva smíená, která sdruovala øemeslníky rùzných oborù. ivnostenský øád byl mnohokrát novelizován,
nejdùleitìjí byla tzv. øemeslnická novela
z roku 1883, novela z roku 1907 a v podmínkách Èeskoslovenské republiky naposledy ve znìní vládního naøízení è. 302 Sb. z.
a n. ze dne 19. 11. 1938.
Po vydání obchodního zákona 17. 12.
1862 se také obchodníci organizovali v obchodních grémiích, stejnì jako øemeslníci ve
spoleèenstvech, a platily pro nì stejné zásady. U spoleèenstev jetì dlouho pøeívaly staré názvy cechy, pøípadnì pozdìji nìkdy uívaný název spolek se místy udrel a do 80.
let 19. století.
Za ivnost byla povaována trvalá, pravidelná, výdìleèná èinnost, pokud byla provozována samostatnì a nebyla vylouèena ze
ivnostenského øádu nebo vyhrazena veøejné korporaci (napø. telefon, telegraf) a nebyla nedovolená (napø. ebrání). ivnosti se
dìlily na ivnosti reálné a osobní. ivnosti
reálné se nevázaly na urèitou osobu, ale
mohly se pøevádìt smluvnì nebo dìdìním.
Podle ivnostenského øádu vak pouze pøetrvávaly starí reálné ivnosti, novì ji vznikat nemohly. Naproti tomu osobní ivnosti
byly vázány na urèitou osobu (fyzickou nebo
právnickou) a zásadnì nebylo mono je pøevádìt mezi osobami ani v pøípadì smrti.
Z výe øeèeného vyplývá, e podle pøísluné právní úpravy mohly novì vznikat ji
jen ivnosti osobní. Podle podmínek vzniku
ivnostenského oprávnìní (tzv. nastoupení
ivnosti) se rozliovaly ivnosti svobodné,
øemeslné a koncesované. Pùvodní ivnostenský øád hovoøil pouze o ivnostech svobodných a koncesovaných, øemeslné ivnosti
byly zavedeny a øemeslnickou novelou
øádu v roce 1883.
ivnosti koncesované byly takové ivnosti,
u nich z dùvodù ochrany veøejných zájmù

1. Uvod

bylo ádoucí, aby je bylo mono provozovat
jen na základì zvlátního státního povolení
 koncese. Na jejich vydání nebyl právní
nárok. Koncesované ivnosti byly sice v ivnostenském øádu uvedeny výslovnì a taxativnì, ale ministr obchodu byl zmocnìn vy-

ivnostenský øád vydaný císaøským
patentem è. 227 z 20. 12. 1859

Veobecná ivnostenská zálona
v Náchodì z r. 1902

ivnostenská kola v Náchodì z r. 1931

* * *

hlásit nové, pokud by to vyadovaly veøejné zájmy, nebo naopak mohl urèité ivnosti koncese zprostit (jednalo se napø. o ivnost hostinskou a výèepnickou, tiskaøskou
aj.). ivnosti øemeslné byl charakterizovány jako ivnosti, pøi nich jde o zruènost,
která vyaduje vzdìlání v ivnosti vyuèením a delí zamìstnání pøi ní. I jejich seznam byl od novely v roce 1907 urèen pøímo zákonem. ivnosti svobodné byly vechny ivnosti, které nebyly prohláeny za
øemeslné èi koncesované. K nastoupení ivnosti svobodné a koncesované postaèilo podání ohláky pøíslunému úøadu, pokud
ohlaovatel splòoval zákonné poadavky.
Tìmi byly jednak poadavky veobecné,
které musely být splnìny u kadé ivnosti
(napø. zpùsobilost k právním úkonùm),
a zvlátní poadavky, které byly konkrétnì
urèeny pro jednotlivé ivnosti.
Výe popsanému vzniku ivnostenských
institucí pøedcházel v habsburské monarchii
vznik obchodních a ivnostenských komor,
které byly od roku 1850 zøizovány jako
orgány, které podporovaly a ve svých obvodech uvádìly v ivot rozhodnutí ministerstva obchodu a které byly prostøedníkem
pro tlumoèení ádostí ivnostnictva a obchodnictva vùèi ministerstvu. V roce 1850 vznikla OK v Praze, oblast východních Èech podléhala nìmecké OK v Liberci. Ke zlomu
v souèasné organizaci øemeslníkù a obchodníkù dolo pochopitelnì po roce 1948. S postupným znárodòováním soukromých podnikù v prùbìhu tzv. socializace pøestávalo
mít ivnostenské právo význam, protoe se
nejprve za základní a posléze výluènou formu podnikání povaovalo podnikání tzv.
socialistického sektoru. Tomu se pøizpùsobily pøedpisy hospodáøského práva, ivnosti
byly násilnì rueny a ijí mezi námi stále
jetì mnozí, kteøí pocítili dùsledky perzekuce z dùvodu ivnostenského pùvodu na
vlastní kùi.
V pøítích pokraèováních seriálu se budeme zabývat jednotlivými druhy ivností
a obchodu pøímo v Náchodì. Nyní si jen obrázky a titulkem pøipomeneme nìkteré
z èinností, kterými se zabývala a které podporovala ivnostenská spoleèenstva. V bankovním sektoru slouila ivnostníkùm
v Náchodì ji od roku 1902 Veobecná ivnostenská zálona, pro odbornou výchovu
dorostu vznikla nejprve v roce 1892 Prùmyslová kola pokraèovací. V roce 1931 byla
pro kolu postavena nová, na svoji dobu
velmi moderní budova a 15. 11. se konalo
slavnostní otevøení Obvodových ivnostenských kol v Náchodì za pøítomnosti ministra kolství a národní osvìty. Od roku 1939
byla v Náchodì ustavena Okresní jednota
ivnostenských spoleèenstev a gremií politického okresu náchodského, která pochopitelnì zanikla v roce 1948. L. Batecká
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Náchodský zpravodaj

Studenti Jiráskova gymnázia
spolupracují s Akademií vìd
Jedenáct naich studentù s hlubím zájmem o mikrobiologii a biomedicínu se
v letoním kolním roce zapojilo do projektu Zajímavá biomedicína, který pro nì ve
spolupráci s gymnáziem pøipravili pracovníci
Sektoru imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu Akademie vìd ÈR. Toto
laické veøejnosti málo známé vìdecké pracovitì leí poblí Nového Hrádku a zabývá se vzájemným souitím hostitele a jeho
mikroflóry. Gnotobiologie studuje zejména
ve, co souvisí s osídlováním sliznic lidského tìla bakteriemi. Èlovìk se pøi narození
rodí sterilní, tj. bez pøítomných bakterií.
Po narození se dostává do prostøedí, kde je
obklopen mnostvím rùzných mikrobù a je
vystaven jejich útoku. Po urèité dobì se
díky sloitým imunitním reakcím, které jsou
cílené hlavnì na kodlivé mikroorganismy,
ustálí v lidském tìle spoleèenstvo bakterií,
které svému hostiteli nekodí, ale naopak
prospívá. Význam tohoto souití pro lidské
zdraví je obrovský  vdy u prùmìrného
dospìlého èlovìka se odhaduje, e z jeho
tìlesné hmotnosti tvoøí více ne 1 kg pouze støevní bakterie.
Hlavním cílem projektu Zajímavá biomedicína (viz www.gnotobio.cz/gym) je seznámit nae studenty s tím, co obnáí vìdecká
práce, jak funguje výzkumný ústav a jaké
metody se dnes v biomedicínì k vìdeckému

výzkumu vyuívají. Bìhem ètyø celodenních návtìv si studenti budou moci tyto
metody vyzkouet na vlastní kùi. e se
máme na co tìit, ukázala ji první návtìva (17. 11.), pøi které jsme byli seznámeni
s vyuitím bunìèných kultur a studenti si
poté zkusili stanovit obsah interleukinu 8
(dále IL-8)  látky, kterou pouívají pøedevím bílé krvinky k vzájemné komunikaci bìhem imunitních reakcí. Pøítomnost
a mnoství dané látky byly zjiovány pomocí metody ELISA, kdy se na povrch mikrotitraèních destièek postupnì navázaly
protilátka proti IL-8 a streptavidin znaèený peroxidázou a specifickým substrátem.
Vyvolala se tak barevná reakce. Intenzita
zabarvení byla ve èteèce zmìøena pøi vlnové délce 450 nm a ze získaných hodnot
pak byl stanoven obsah IL-8.
Bìhem dalích návtìv si budeme moci
vyzkouet i takové lahùdky, jako je napøíklad izolace nukleových kyselin, práce
s fluorescenèním mikroskopem èi metoda
PCR (polymerázová øetìzová reakce), která umoòuje namnoení pøedem daných
úsekù DNA. e nae studenty vìdecká
práce zajímá, lze vyvodit i z toho, e celý
kurz absolvují bìhem svého volna, o víkendech. Mají tak monost získat mnoho nových zkueností a poznatkù, které budou
moci vyuít bìhem studia na vysoké kole

Úspìchy studentù a absolventù

VO stavební arch. J. Letzla v Náchodì v 2. roèníku celostátní soutìe
Má vlast v srdci Evropy  Poznej ji a chraò
Pod patronací Ministerstva kultury ÈR, témìø vech krajských hejtmanù, velvyslanectví Rakouské, Polské a Slovenské
republiky, Èeského rozhlasu Praha a Potovní spoøitelny se
uskuteènilo slavnostní vyhláení výsledkù ji druhého roèníku,
nároèné, ale svým pojetím velmi ádoucí, celostátní soutìe
urèené kolní mládei, dospìlým, jednotlivcùm i kolektivùm.
Práce soutìících byla hodnocena odbornou porotou, která nominovala na ceny také 12 studentù VO stavební.
28. listopadu 2007 se do zasedací sínì ministerstva kultury
v Praze sjeli vichni vybraní soutìící. Ve vìkové kategorii dospìlých pak bezesporu nejlépe obstáli studenti z rùzných roèníkù oboru obnova památek VO stavební,
V l. kategorii, zamìøené na monitoring stavu památek, zejména zanedbávaných a opomíjených, dokonce obsadili vechna
první tøi místa, rovnì první byli i v dalích kategoriích  pøevzetí konkrétní péèe o památku, podpoøe návtìvnosti pamìtihodností, obnovì a udrování historických tradic a v kategorii
zamìøené na navázání zahranièních partnerství. Svými pracemi pokrývají studentské práce celou republiku, nebo se zabývají rùznými památkami v jednotlivých oblastech Èech a Moravy. Pro ná region jsou pøínosné pøedevím práce, zamìøené
na místní problematiku, kdy Michaela Kajnarová øeila situaci
bývalého Panklova bytu v Ratiboøicích, Kateøina Luková a Dita
Ducháèková byly úspìné se svou zajímavì vytvoøenou skládaèkou vìnovanou historii Barda, polského partnera mìsta Èeská

studenti nanáejí bílkoviny na povrch
mikrotitraèních destièek
 vdy nai maturanti mají témìø 90%
úspìnost v pøijímacích zkoukách na V
a z loòského maturitního roèníku jich 15
odelo studovat pøímo medicínu èi jiný pøíbuzný obor.
Závìrem bychom chtìli jménem svým
i naich studentù podìkovat panu ing. Igoru plíchalovi, CSc., vedoucímu laboratoøe
imunitních regulací, který celý kurz pro
studenty pøipravil a nezitnì nám vìnoval
mnoho svého volného èasu a úsilí.
profesoøi Jiráskova gymnázia
Jan Jeek a Ivana Matìnová

Skalice. Vìtina prací byla pøipravována v rámci historického
semináøe, nìkteøí studenti své práce rozíøili a na úroveò absolventských prací k ukonèení studia. Taková je práce M. Kajnarové, objektem panského hostince v Ratiboøicích se zabývá Jan
afáø a neménì zajímavý je návrh rekonstrukce idovského
obøadního domu v Náchodì, který zpracoval Pavel Ravinger.
Ji úèast v 1. roèníku zmínìné soutìe byla úspìná, do
2. roèníku bylo obesláno jetì více prací a bylo i více ocenìní.
Za systematické pedagogické vedení studentù k péèi o nae kulturní dìdictví bylo také pøedáno èestné uznání a osobní podìkování ministra kultury pedagoce Mgr. Vìøe Vlèkové. Diplomy
a ceny udìlené Památkovou komorou ve spolupráci s Èeskou
radou dìtí a mládee jsou významným zhodnocením práce studentù i absolventù koly a podnìtem k jejich dalí zásluné
práci pøi záchranì památek a naeho národního dìdictví. (VV)

Michaela
Kajnarová
pøebírá
diplom za
svou práci
o bytu
Panklových
v Ratiboøicích
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Policie ÈR
obèanùm

Vítejte v informaèním sloupku Policie ÈR okresního øeditelství Náchod. Rozhodli jsme se pro Vás pøipravit seriál ze
ivota policie a policistù v náchodském
regionu a na následujících stránkách Vás
informovat nejen o poslání policie, jejích
jednotlivých slokách a organizaèní struktuøe, ale i kadodenní èinnosti zdejí policie.
Community Policing je zpùsob policejní práce zaloený na spolupráci a otevøené komunikaci mezi policií, samosprávou a obèany. Vychází z pøedpokladu, e
odpovìdnost za zachování poøádku a bezpeèí v obci, ve mìstì a okrese není pouze úkolem policie. Policista jako profesionál má znát pøidìlenou obec, její obyvatele i jejich problémy tak, aby nìkterým
z nich mohl pøedcházet. Obèan naopak
má monost poznat konkrétního policistu a definovat zakázku na opatøení policie za úèelem zlepení bezpeènostní situace v daném teritoriu.
Dali jsme si za úkol pøiblíit se více
Vám obèanùm, abyste za mnohdy suchými výèty vidìli také konkrétní èiny. Budeme Vás prùbìnì seznamovat s aktivitami policie a také s tím, jak Vy sami
mùete pøispìt k ochranì svého majetku

a osobního bezpeèí. Na tìchto stránkách
se budete moci doèíst, jak v uplynulém
mìsíci vypadala bezpeènostní situace
a nastíníme Vám také nìkteré nejzajímavìjí pøípady.
V dnením úvodním sloupku Vás detailnìji seznámíme se strukturou a organizací celé Policie ÈR, uspoøádáním v náchodském regionu a v samotném mìstì
Náchod.
Èinnost Policie ÈR spadá do pùsobnosti
Ministerstva vnitra ÈR. Nejvyím pøedstavitelem Policie ÈR je policejní prezident,
kterému podléhají námìstci, odpovìdní za
sloky uniformované policie, neuniformované policie, za trestní øízení a za ekonomiku. V rámci ÈR existují sloky s celorepublikovou pùsobností, jako je Útvar pro
odhalování organizovaného zloèinu, Útvar
odhalování korupce a finanèní kriminality, Letecká sluba, Národní protidrogová
centrála, Útvar rychlého nasazení, Sluba cizinecké a pohranièní policie a sloky
s územnì vymezenou pùsobností, které
jsou podle demografických ukazatelù rozprostøeny do jednotlivých regionù republiky. Uspoøádání územnì vymezených sloek je odliné od správního uspoøádání
vyích územnì správních celkù. Organizaèní rámec, èi spíe pyramidu uzavírá
policejní prezidium, po ní následuje osm
krajských správ, pak 75 okresních øeditelství a stovky obvodních oddìlení, jako
základní výkonné èlánky.

Podzimní recitál v ZU Náchod
Svùj první recitál pøedvedli ve velkém sále saxofonistka Kateøina Janeèková a klarinetistka Markéta Kubová s øadou hostù
Základní umìlecká kola J. Falty v Náchodì pøipravila na
podveèer 4. 12. recitál dvou nadìjných sólistek  posluchaèky
4. roèníku oboru klarinet Markéty Kubové a Kateøiny Janeèkové, studující hru na saxofon 3. rokem ve II. cyklu. Dìvèata si
pøizvala ke spolupráci øadu hostù, posluchaèù ZU. Zaznìlo
celkem 12 skladeb i s adventním pøídavkem na závìr. Obì
protagonistky jsou ákynìmi Simony Adamcové. Výkony obou
interpretek byly témìø poloprofesionálními a nutno podotknout,
e obì hráèky se pravidelnì úèastní veøejných koncertù a vernisáí.
Nostalgickou podzimní náladu pøivolala hned úvodní skladba
B. Müllera There for me v podání Kateøiny. Ta byla odváta
pryè Markétiným rozmarným klarinetem ve skladbì Alley cat.
Andrea ulcová navodila se svojí flétnou atmosféru pestøe odìných Peruáncù, vystupujících v pøedvánoèní dobì na náchodské Kamenici. Oivení nastalo s pøíchodem klarinetového tria
Ztráty a nálezy, tj. Davida a Ondøeje Schumových spolu
s Markétou, kteøí nás dostali do varu svoji èaèou od G. Girsche.
Vìtina posluchaèù poté ihned poznala v romantickém saxofonu Káti a skladbì Second time èeskou verzi Ty mnì smí
i lhát od J. Zelenkové.
Druhou èást koncertu uvedla Markéta dvìma skladbami
 Love some, za doprovodu pøíèné flétny Andrey ulcové
a pøi Petit fleur (kvítek) nás probudil svojí pøímoèarou trubkou dalí z hostù  Dimitrij Mièuk, zvaný Dimko. Aneka
Horáková pak potìila hravou skladbièkou na saxofon

Pøímo v Náchodì je sídlo Okresního
øeditelství Policie ÈR, budovu øeditelství
mùete nalézt na Husovì námìstí. Pod
toto okresní øeditelství spadá hned nìkolik obvodních oddìlení: Náchod, Nové Mìsto
n. M., Jaromìø, Broumov, Èervený Kostelec, Èeská Skalice, Hronov, Police n. M.
a Teplice n. M. Organizaèními èlánky zdejího øeditelství s celookresní pùsobností
jsou Sluba kriminální policie a vyetøování, Dopravní inspektorát, Inspektorát pro
zbranì, støelivo, výbuniny a drogy, Preventivnì informaèní skupina, Skupina
vnitøní kontroly, Skupina sluební kynologie a Skupina sluební pøípravy.
Kontaktní adresy a èísla:
Policie ÈR, okresní øeditelství Náchod,
Husovo námìstí 698, 547 45 Náchod,
telefon 974 534 111 (ústøedna),
974 534 207 (tisková mluvèí),
e-mail: pcrna@mvcr.cz, orna@mvcr.cz,
www stránky: www.policie.cz/nachod
Obvodní oddìlení Policie Èeské republiky Náchod, Plhovské námìstí 1176, 547
01 Náchod, telefon 974 534 651, 491
423 662, e-mail: naoop@mvcr.cz,
www stránky: http: www.mvcr.cz/
rs_atlantic/project/article.php?id=43092
V pøítím vydání se dozvíte, co je náplní práce jednotlivých sloek policie, jak
to vypadá na Obvodním oddìlení Policie
ÈR v Náchodì a co se na poli policejní
práce odehrálo v prosinci 2007.

 Monkey nuts. Do tempa nás dostalo Markétino Vøesovitì
a opravdovým okem, ovem pozitivním, byla pak skladba
A. Blicka Rock shock, okoøenìná jazzovými výkøiky na klavír
doprovázejícího uèitele F. Fraòka, který pøedvedl mistrovský
kousek  paralelní hru na klavír i na elektrické klávesy.
Vrcholem veèera byl nástup saxofonového kvarteta ètyø dam.
Odìna v bílém pøedvedla obì dìvèata spolu s paní uèitelkou Simonou Adamcovou a Lenkou Malinovou dynamicky strhující projev
a nechybìl ani typický synchronizovaný saxofonový záklon
v postupnì gradující skladbì E. Cingermanna Raunchy.
Zarámování celého veèera obstaralo jazzové seskupení Five
players, kde kromì Markéty, Andrey a Dimka vystupují také
Jakub Valtar na basovou kytaru a David Paseka na bicí. Skladba Fall foliage nám pøipomnìla uplynulý mìsíc s jeho nejjemnìjími barvami podzimních paprskù v podání pøíèné flétny a
po nejhutnìjí tóny baskytary evokující zmoklou tíhu nasáklého listoví.
Pøídavek byl podle oèekávání vánoèní za asistence vech
protagonistù veèera a klavíristky Kristýny Schumové, kromì
jiného zaznìly i nádherné Bílé Vánoce a my jsme se rozcházeli správnì naladìni do adventního podveèera. Zbývá si popøát
jen více takovýchto koncertù a podìkovat i dalím uèitelùm mladých interpretù za pìkný záitek  tìpánu Pøibylovi,
Alei Chmelíkovi a Gábinì Kreèmerové.
vdìèný posluchaè
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I N F O R M A C E

Z MÌSTSKÉHO PIVOVARU

Pivovar Náchod a soutì The European Beer Star Award jetì jednou
V prosincovém èísle zpravodaje jsme Vás krátce informovali
o zisku dvou významných ocenìní pivovaru ze 4. roèníku degustaèní soutìe European Beer Star Award 2007. Dnes máme
pro Vás k dispozici dalí podrobnosti o této akci.
Ceny se udìlovaly v rámci nejvìtího evropského nápojáøského veletrhu a to 47. roèníku Evropského odborného veletrhu nápojového prùmyslu BRAU Beviale 2007. Prestiní
ocenìní  zlatou Evropskou pivní hvìzdu
 v kategorii tmavých piv (Bohemian  Style
Schwarzbier) obdrel pivovar za svùj tmavý
leák Primátor Premium Dark a pivo Primátor English Pale Ale se v kategorii Brown Ale
umístilo na tøetím místì.
Náchodské pivo uspìlo v odborné degustaèní soutìi v rekordní konkurenci 575 piv z celého svìta
hodnocené v 40 kategoriích. O zisku ocenìní, které tmavému leáku bylo udìleno za vynikající chu a výteènou kvalitu, rozhodla 54èlenná mezinárodní komise.
Premium Dark poté jetì navíc získal pøi hodnocení Consumers´ Favourite, kde byla anonymnì degustována a hodnocena pouze ta piva, která ve svých kategoriích získala zlatá umís-

tìní, skvìlé druhé místo. Tuto pivní soutì organizoval Evropský svaz malých nezávislých pivovarù, Svaz malých a støedních bavorských pivovarù a dalí významné nìmecké subjekty
zamìøené na pivovarnictví. Hlavním smyslem soutìe je pøedstavit iroké veøejnosti chuovì rozmanitá piva
hlavnì z Evropy a to pøedevím z produkce meních a støedních pivovarù (soutì je vak otevøena pro vechny svìtové pivovary, letos nìkteré
vzorky pocházely z devíti zemí mimo Evropu
 napø. z Austrálie, Brazílie, Japonska èi USA)
a souèasnì posílit fenomén výjimeènosti piv z tìchto
pivovarù, tato piva tak získávají konkurenèní výhodu vùèi nadnárodním producentùm eurobeerù,
jejich úspìch nìkdy více ne vlastní kvalita ovlivòuje masivní reklama.
Pøináíme také obrázek naí poslední prosincové novinky, která se setkává ji od svého uvedení
s velkým zájmem spotøebitelù a to exkluzivního speciálního odnosného packu Paleta chutí  kartonu obsahujícího 7 lahví 0,5 l piva Primátor a elegantní sklenici na
noze o objemu 0,2 l. Paletu chutí je moné zakoupit v nai
pivovarské prodejnì.
(FM)

27. leden  Den památky obìtí holocaustu

Tento den je smutnou pøipomínkou jedné z nejtragiètìjích
kapitol evropské historie, stanovené datum pøipomíná osvobození koncentraèního tábora v Osvìtimi v lednu 1945, bìhem
jara tého roku pak byly postupnì osvobozovány dalí nacistické koncentraèní tábory, kde pøeily ji jen nepatrné zbytky
vìtinou idovských vìzòù.
Diskriminace idù vak zaèala ji mnohem døíve, kdy
v nacisty zøízeném Protektorátu Èechy a Morava byly uplatòovány rasistické tzv. norimberské zákony, kdy pro urèení idovského pùvodu byla rozhodující pøíslunost prarodièù k idovské
náboenské obci. Vedle toho byli tzv. míenci, byli povaováni
za poloidy, zvlátní bylo postavení smíených manelství nebo
manelství mezi tzv. míenci. Museli se vzdát svého spoleèenského a pracovního postavení, ili v oèekávání na povolání do
deportací.
V Náchodì samém patøili idovtí obèané k významné sloce obyvatelstva, prolínali celým hospodáøským a spoleèenským
ivotem, splývali do znaèné míry s domácím obyvatelstvem, byli
èleny nejrùznìjích spolkù a organizací, hlásili se k èeské národnosti. Byli velmi aktivní v tenise, v lyování. Jejich zásluhou byly v Bìlovsi vybudovány vyhovující kurty. V Náchodì byla
synagoga, idovská kola, dva idovské høbitovy.
Z východních Èech odjely v prosinci 1942 do Terezína dva
transporty  14. 12. 1942 transportem oznaèeným Ch bylo
z Náchoda deportováno 256 osob, zahynulo jich 240.
Jedna z deportovaných, tehdy ètrnáctiletá Eva Reichová, vzpomíná: Kdy jsme brzy ráno 14. prosince 1942  byla tma jako
v ranci  vycházeli z domu, otoèila jsem se nazpìt a breèela.
Pøijel povozník, naloil nám velká zavazadla, my jsme li za
ním pìky a na nádraí. Byli jsme nastrojeni do nìkolika vrstev odìvù, nesli jsme, co kdo unesl. Kadý jsme mìli na krku
na provázku zavìenou viditelnou ceduli se jménem a transportním èíslem, stejnì byla oznaèena vechna nae zavazadla,
kadé smìlo váit 50 kg, s sebou jsme mìli jídlo na tøi dny.
lo nás transportem Ch na 650 osob. Z Èeské Skalice, Jaromìøe, z Náchoda. Z východních Èech byly vypraveny dva trans-

porty, v prvním jsme li vichni z Jaromìøe, Náchoda a okolí,
Police, Nového Mìsta nad Metují, z Opoèna, Rychnova, amberka, Vamberka. Zbytek z Královéhradeckého kraje el do Terezína druhým transportem Ci za týden po nás. V nìm byli
ale i nìkteøí z Náchoda.
Pøíchodem do Terezína se ivot kadého vìznì nepøedstavitelnì zmìnil oproti ivotu doma. Èlovìk byl poníen, bylo
poníeno jeho lidství. Jediné, co nás mohlo trochu s tím vím
smíøit, e jsme nebyli sami. Nedalo se nijak uniknout. V prosinci
1942 bylo v Terezínì na 60 tisíc lidí.
Terezín byl pro nìkteré, vìtinou pøestárlé a starí lidi koneènou stanicí, ostatní odcházeli likvidaèními transporty do
koncentraèních táborù do Osvìtimi, nìkteøí, co vydreli pøeít
i v tomto hrùzostraném místì, byli vybráni v roce 1945 na
otrocké práce do Nìmecka, odtud pak do vyhlazovacích táborù
jako byl Bergen Belsen, kde skonèila i pou Evy Reichové, která se skoro zázrakem doèkala osvobození tohoto straného lágru britskými vojáky.
Do Náchoda se po válce vrátilo jen 16 osob. Mezi obìmi
holocaustu byli i významní náchodtí spoluobèané, podnikatelé,
lékaøi, uèitelé, sportovci, malé dìti. Kadý z tìch zahynulých
mìl své jméno, místo v ivotì, ve spoleènosti. Nebylo bezejmenných obìtí nenávistného nacistického teroru. Památník obìtem holocaustu z Náchodska byl odhalen na novém idovském
høbitovì 30. øíjna 1949.
Ani pro ty, kteøí pøeili, nebyl ivot lehký. Vrátili se z celé
rodiny jen jednotlivci, kteøí museli znovu budovat svou novou
existenci, mnozí byli nakonec komunistickým reimem okradeni o majetek a vlastnì nìkteøí i donuceni k emigraci.
Na nejstranìjí proitek ve svém ivotì nikdy nezapomnìli,
tak jako paní Vìra Löwenbachová, která jediná se vrátila z celé
rodiny: Na vechno, co jsem proila, nemohu zapomenout.
Stále to nosím vechno v sobì. Nyní je u málo lidí s takovouto
zkueností, jaká byla ta nae, ale lidi by mìli vìdìt, co se stalo.
Doufám, e u nikdo nikdy nebude mít takovou ivotní zkuenost, jakou byla tahle nae. Ani my nesmíme zapomenout!(VV)

leden 2008
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Co se namìøilo?

V øíjnu roku 2006 probìhlo v naem mìstì 24hodinové mìøení ovzduí, provádìné nìkolika mìøicími systémy najednou.
Byla získána øada dat o zneèitìní ovzduí jednotlivými zneèiujícími látkami, která byla zpracována a vyhodnocena. Byly
získány údaje o prostorovém rozloení zneèitìní ovzduí mìsta, imisním zatíením jednotlivých lokalit, prùbìhu imisní zátìe bìhem 24 hodin a dalí údaje, které umonily získat více
informací o celkovém charakteru zneèitìní ovzduí na území
mìsta ve sledovaném èasovém úseku. S interpretací získaných
údajù byla náchodská veøejnost seznámena na pøednáce, která se uskuteènila 6. záøí v Mìstském divadle.
Dr. Kotlík ze Státního zdravotního ústavu v Praze uvedl, e
na základì namìøených hodnot lze pro denní dobu obecnì urèit jako hlavní zdroj emisí ve mìstì tranzitní komunikaci.
V noèních hodinách v centru mìsta spíe pøevauje vliv prùmyslových podnikù, který je indikován zvýenými hodnotami
oxidu uhelnatého, prachu a polycyklických aromatických uhlovodíkù, které nelze jednoznaènì pøipsat vlivu dopravní zátìe.
Zároveò mìøení prokázalo, e místní terénní podmínky usnadòují vývoj lokálních inverzí s dùsledkem rychlé akumulace kodlivin v ovzduí mìsta.
Z podrobných grafických výstupù vyplývá rozdílná zátì hodnocených lokalit v závislosti na topografii terénu (výe poloené lokality jsou lépe provìtrávány) a struktury hodnocených

zdrojù  v nìkterých èástech lze za majoritní povaovat liniové
zdroje (komunikace) a naopak zde existují mìstské èásti
s výraznìjím vlivem prùmyslových zdrojù a v okrajových èástech mìsta hrají èasto dùleitou roli lokální topenitì. Souèasné mìøení na rùzných místech potvrdilo, e nìkteré lokality
mají v prùbìhu dne podobný vývoj zneèitìní ovzduí.
Na èasto diskutovanou otázku, zda lze oèekávat, e pøi pøevedení vìtí èásti tranzitní dopravy na pøipravovaný obchvat
mìsta poklesne obdobným zpùsobem i emisní zatíení centra
mìsta, Dr. Kotlík odpovìdìl: Je zøejmé, e sníení dopravní
zátìe pøevedením èásti tranzitní dopravy mimo mìsto bude
mít urèitý pozitivní efekt, i kdy moná bude èasovì omezený,
protoe intenzita i mnoství cílové dopravy bude stále narùstat.
Jako úèinné opatøení pro sniování koncentrací zneèiujících látek v ovzduí dále doporuèil napøíklad sniování energetické nároènosti staveb (zateplování budov, regulace vytápìní)
a výsadbu a péèi o zeleò. Pøedevím vzrostlá zeleò s velkou
listovou plochou (trávníky, ivé ploty, stromy) fungují jako úèinný
filtr na odstraòování nìkterých kodlivin (zvlátì prachu)
z ovzduí.
Zpracované podklady jsou k nahlédnutí na Mìstském úøadì,
odboru ivotního prostøedí (v budovì Okresního soudu) è. dveøí
161 nebo na internetových stránkách mìsta:
www.mestonachod.cz.
odbor ivotního prostøedí

Místní poplatek za svoz odpadu

Místní poplatek za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù v roce 2008.
Váené obèany Náchoda upozoròujeme, e zastupitelstvo mìsto dne 3. 12. 2007
schválilo novou Obecnì závaznou vyhláku è. 2/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù.
l Na základì zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu se zákonem
è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù byla vydána nová Obecnì závazná vyhláka, která stanovuje sazbu místního poplatku za komunální odpad na èástku 500 Kè
za kalendáøní rok 2008.
l Pøi platbì roèního poplatku do 31. 3. 2008 èiní sleva 10 % ze základní sazby.
l Poplatek musí být uhrazen nejdéle do 30. 9. 2008.
l Od 1. 10. 2008 bude neuhrazený poplatek navýen o 50 %.
Poplatek lze uhradit
1. bezhotovostním pøevodem na úèet è. 19337551/0100 vedený u Komerèní banky,
a. s., variabilní symbol  rodné èíslo poplatníka, specifický symbol  èíslo domu,
2. sloenkou
3. nebo hotovì na Mìstském úøadu v Náchodì na adrese Nìmcové 2020 (vedle polikliniky)  v úterý a ve ètvrtek od 8.00 do 14.00 hodin, v pondìlí a ve støedu od 8.00
do 17.00 hodin.
Zastupitelstvu mìsta pøistoupilo k mírnému navýení poplatku na základì tìchto
skuteèností:
l Oèekávané náklady na rok 2008 za shromadování, sbìr, pøepravu, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù dosáhnou výe 13,4 mil. Kè, tj. 632 Kè na
jedoho obèana
l Po zapoètení pøíjmù za tøídìný odpad dosáhne skuteèný náklad na jednoho obèana
572 Kè
l I pøes toto navýení nebudou vechny náklady s touto èinností spojené pokryty poplatky od obyvatelstva, naopak náklady hrazené z rozpoètu mìsta se dále zvýí o 1,0
mil. Kè.
Zastupitelé mìsta Náchoda nejsou spokojeni se stávajícím stavem a vzali na vìdomí
informaci vedení mìsta o hledání nových zpùsobù stanovení poplatkù za komunální
odpad, který by motivoval ty obèany, kteøí budou dùslednì komunální odpad tøídit èi jej
budou produkovat v minimální výi. Pøedpokládá se, e v prùbìhu roku 2008 bude
nalezeno øeení této problematiky a pro rok 2009 bude stanovena podstatnì spravedlivìjí poplatková politika pro ty obèany, kteøí budou produkovat co nejmení mnoství
odpadù a budou maximálnì tøídit vlastní vyprodukovaný odpad.

OREDO vydalo spoleèný
jízdní øád vlakù i autobusù

Spoleènost OREDO vydala pro cestující seitový jízdní øád Integrované REgionální DOpravy IREDO platný od 9. prosince 2007 do 13. prosince 2008, který
zahrnuje vlaky a autobusy vech dopravcù v okresech Náchod a Rychnov nad
Knìnou vèetnì spojù do Hradce Králové a Trutnova.
Pro obèany Náchoda nabízí jízdní øád pøedevím následující informace:
 souhrnný jízdní øád vech autobusù
NáchodÈervený Kostelec, NáchodHronovBroumov, NáchodNové Mìsto n. M.,
NáchodÈeská Skalice, NáchodKudowa
Zdrój-K³odzko
 eleznièní jízdní øád tratí do Mezimìstí, Broumova, Týnitì n. O., Trutnova
a do Hradce Králové a Prahy
 jízdní øády dálkových autobusových linek do Hradce Králové, Brna a Prahy
 jízdní øád vech místních autobusových
linek do okolních obcí
 jízdní øád mìstské dopravy v Náchodì
vèetnì linky Náchod-Kudowa Zdrój
Jízdní øád IREDO
je v Náchodì v prodeji v knihkupectví
Horová v Palackého ulici, dále v informaèním centru
a ve vybraných trafikách. Prodejní cena jízdního øádu je
25 korun.
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Program mistrovských zápasù v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  leden
SO 19. 1. 8.00

Regionální mistrovství jednotlivcù mui + junioøi

Po celý leden pokraèuje 35. roèník turnaje amatérù o Pohár øeditele Pivovaru Náchod, který vyvrcholí v sobotu 26. ledna 2008 zápasy I. a II. ligy.
Mistrovská sezóna zaèíná 1. února 2008 a program zápasù pøineseme v únorovém
èísle.
Frantiek Majer st.

S okol

Tìlocvièná jednota SOKOL zahájila
v záøí èinnost vech oddílù podle rozvrhu
cvièebních hodin.
Nejvìtí událostí podzimu vak byla slavnostní akademie, která se konala v nedìli 28. øíjna v náchodské sokolovnì na oslavu 89. výroèí trvání naeho samostatného státu. Je to ná nejkrásnìjí národní
svátek a SOKOL, jako organizace, která
se velkou mìrou podílela na jeho vzniku,
pøipomíná si kadým rokem tuto dùleitou událost v dìjinách naí zemì.
Kvìtiny u desky padlých sokolù  legionáøù, která je umístìna na sokolovnì,
vyjadøují vdìènost tìm, kteøí pro republiku obìtovali ivot. V sále sokolovny probìhl kulturní a tìlocvièný program. Zahájil jej pìvecký sbor Hron, kdy zazpíval nai státní hymnu Kde domov mùj?.
Významné výroèí pøiblíila svým projevem
Mgr. Vìra Vlèková, která zdùraznila velkou zásluhu Sokola na vzniku naeho
státu.
Mìsto Náchod reprezentoval zasvìceným projevem místostarosta ing. Jaroslav
Rohulán. Pìvecký sbor za øízení sbormistra ing.Vlastimila Èejpa obohatil program
dalími písnìmi. Potom u následovalo
vystoupení actva a dorostu.
V dìtech je národ vìèný a tak Sokol,
vìren ideálùm vestrannì zdatných obèanù, vìnuje se dìtem, spolu s jejich rodièi,
ji od dvou let. Výsledky spoleèné práce
pøedvedly starí dìti ve skladbì Brouèci pod vedením Ivony Èadové a pak rodièe s dìtmi pod vedením Evy Trejbalové.
Souèástí programu bylo i nároèné vystoupení naich gymnastek na kladinì. Pod
vedením obìtavé trenérky Míly Vejrkové
vidìli jsme sestavy zkuených závodnic,
kterými jsou Elika Vondrová a Mía Adamù, která je zároveò èlenkou irí reprezentace ákyò ÈR. Následovala je dìvèátka z pøípravky, Pavlínka Vejrková a Anièka Páclová. Pøedstavily se nám tøi páry
klubu akrobatického rokenrolu, který vedou Hana a Hanka Filipovy. Daniel Dìdek a Anna Galbová zaèínají a mají soutìe a úspìchy pøed sebou. Úspìným akrobatickým párem, který obsadil I. místo
v celostátní soutìi, jsou Jirka Keler

a Iveta Svatoová. Mimoøádného úspìchu
dosáhl pár Dominik Duek a Adéla Zemanová. Na pøeborech ÈR v kategorii
dìti obsadili 2. místo, a na pøeboru ÈOS
získali zlato a I. místo. Oddíl aerobiku ákyò, který se slibnì rozvíjel pod vedením
Hanky Filipové, zastupovaly jen tøi ákynì. Vlastní skladbu pøedvedly Michaela
Baldrychová, Barbora Dolealová a Elika kodová. Taneèní show jsme vidìli
v podání dìvèat oddílu výrazového tance
se zástupcem brejk-dance Milanem Paleèkem, který sklidil velký úspìch. Skladbu
nacvièila Monika Klimeová. V programu
se také pøedstavila taneèní stepaøská skupina FLEP pod vedením paní uèitelky
Heleny Bohadlové. Stepaøi jsou áky Z
Komenského a Jiráskova gymnazia v Náchodì. Sólovou improvizaci zatanèil Kája
Barto.
Program uvádìla náèelnice Eva Trejbalová, hudební doprovod øídil Josef Kolísko. Vem, kteøí se na uskuteènìní sváteèního odpoledne podíleli, patøí velký dík.
Je vak tøeba podìkovat i vem, kteøí se
celoroènì vìnují sokolské práci, cvièitelùm, cvièencùm, èinovníkùm, zajiujícím
chod organizace, která mìla vdy zájem
na hodnotném ivotì spoleènosti.
Tìlocvièná jednota Sokol pøeje vem
èlenùm i celé náchodské veøejnosti vechno nejlepí v roce 2008.
V. Zelená
Tìlocvièná jednota SOKOL zve vechny své èleny, pøátele, pøíznivce na tradièní NOVOROÈNÍ SETKÁNÍ, které se
koná v nedìli 6. ledna 2008 v 16 hodin
v sokolovnì.

Mladí plavci Delfínu

Dva èeské rekordy
a 11 medailí z mistrovství republiky
Ve dvou prosincových víkendech probìhly vechny republikové ampionáty vìkových kategorií 1114letých. Plavci Delfínu Náchod zde pìt potvrdili svoji vysokou kvalitu. Na mistrovství republiky
11letých se Delfín umístil podle dosaených bodù jako 8. ze 31 oddílù a u 14letých dokonce jako 7. oddíl z 57 celkem
i pøed praskými a plzeòskými drustvy.
V Kladnì mezi 11letými plavci se podaøilo získat 5 medailí. Dominoval zde Josef

Volejbal

ve sportovní hale Na Hamrech
Zápasy doma ve sportovní hale
So 26. 1. 2008 od 9.00 a 13.00
eny TJ Sokol Jilemnice
od 11.00 a 15.00
mui Sokol Malovice

Lyování v Náchodì Bìlovsi
Lyaøský vlek Brabák:
POPÁ 1517.30 hod.
SO, NE 1016 hod.
Veèerní lyování viz info.
Lyaøský vlek Maliòák:
SO, NE 1016 hod.
Vleky v provozu dle snìhových podmínek.
Monost nákupu celosezonní permanentky. Monost pronajmutí svahu pro skupiny, i veèer. Novì technická úprava sjezdovek! Obèerstvení!

Dále nabízíme cvièení Pilates

 vede zkuená cvièitelka
Eva Vojtíková  tel. 777 888 787
ÚT a ÈT od 20 hod.
Aktuální info na www.skibeloves.cz
Matyá støíbrem na 50 m kraul a dvìma
3. místy na dvojnásobné trati a 50 m motýl. Zdatnì mu sekundovala Aneta Nýèová se støíbrem z obou prsaøských tratí
 100 a 200 m. Pøidala jetì 4. místo na
100 motýl. Martina Ulmanová obsadila
5. místa na 100 a 200 polohovì. Krytof
Kinl byl 7. na 200 prsa a 11. na 100
prsa a 200 polohovì. Jan Tyè vybojoval
10. pozice na 100 motýl i 200 znak. Spoleèná tafeta Josefa Matyáe, Krytofa
Kinla, Jana Tyèe a tìpána Hakla obsadila krásné 4. a 6. místo.
Dvanáctiletí bojovali v Litomìøicích.
Nejúspìnìjím z náchodských byl tìpán
Reme s 11. místem v závodì na 400
polohovì.
V Trutnovì se o víkendu 8.9. 12. pøedstavil roèník 1994. Oèekávání trenérù
i sportovní odborné veøejnosti po krajských
pøeborech ve Svitavách splnil na 100 %
úøadující sportovec uplynulého roku náchodského okresu v kategorii mláde
13letý Pavel Janeèek. Nejene opìt získal
ve vech svých 6 startech zlaté medaile,
ale vytvoøil i dva nové èeské rekordy.
Jen pouhá jedna setina sekundy dìlila
nakonec od vytouené medaile jeho oddílového sparingpartnera Martina Cögera na
trati 100 m prsa. Vezmeme-li vak v úvahu
jeho 14denní výpadek v tréninku zavinìný virózou tìsnì pøed závody, jedná se
o velký úspìch. Daniel Halaka na trati
1500 m volný zpùsob obsadil 15. místo.
Nejstarí, 14letí, mìli svùj ampionát
ve Zlínì. Jiøí Valáek obsadil dvì 13. místa v závodech na 200 motýl a 1500 kraul.
Marek Rajsner skonèil 21. na 200 znak.
Delfín Náchod
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Týden poezie 19.25. 11.

Den co den u tak trochu stereotypnì vstupuji já a se mnou
spousta dalích studentù do rozlehlé, nám vem u dobøe známé budovy gymnázia s vidinou novì získaných poznatkù
z rùzných vìdních oborù a s oèekáváním nových nenahraditelných záitkù se svými kamarády. Jene tento týden (19.
25. 11.) byl v nìèem jiný. Nezasvìcení lidé by sice mohli namítnout, e ádnou zmìnu nezaznamenali, ale to neznamená,
e se na gymnáziu nic nedìlo. Jim se toti naskýtá stále stejný
pohled zvenèí. Vidí pouze více ne sto let starou kolu polykající
kadé ráno stovky studentù, avak to, co se odehrává uvnitø,
jim zùstává utajeno. Zato my, øádní studenti Jiráskova gymnázia, jsme byli v pondìlí hned pøi vstupu do koly pøepadeni rozvernými nápisy upozoròujícími na Dny poezie v prostoru.
Karel Hynek Mácha, na jeho památku se Den poezie v prostoru
slaví, by byl jistì mile pøekvapen naím gymnáziem. Je u tradicí, e slavíme toti místo jednoho hned nìkolik dní, bìhem nich
chceme pøíchozí primány a prváky, ale i víceleté studenty upozornit nejen na poezii, její formy a jazykové prostøedky, které
vyuívá, ale i na samotné autory a jejich mnohdy nelehké ivoty poutavou formou. Letos získal týden poezie oficiální podtitul
Poezie na drátì. A díky firmì Hapl, která poskytla zdarma
vekerý drátìný materiál, byla poezie na drátì doslova a do
písmene. Na stìnách se hrdì ukazovaly rùzné nápisy sestavené
pouze za pomoci drátkù, kadou velkou pøestávku se z rozhlasu linuly èeské písnièky  tedy zhudebnìná poezie po drátì,
v láhvích propojených drátky se schovávaly básnièky vìènì
nadrátovaných básníkù, které netrpìlivì èekaly na to, a si je
nìkdo pøeète, z drátìného pletiva se na nás smály rùzné jazykové formy pouívané pøi psaní básní a v neposlední øadì se
zde objevila drátìná sí s básnìmi Jana Skácela. Dále pak na
chodbách poposedávalo, postávalo a polehávalo nìkolik figurín
básníkù. Mì nejvíce zaujala figurína schovaná za provizorními
møíemi, je upozoròovala na spisovatele, kteøí byli nuceni psát
za i uvnitø drátù elezné opony napøíklad: Václav Havel. Na
chodbách se také objevily velké transparenty s nápisem Prostor pro vai poezii, kde se bìhem týdne objevilo nìkolik vlastních dìl studentù a nebo jen básnì, o kterých si studenti myslí,
e by nemìly být svìtu utajeny. Avak to, co studenty nejvíce
pøitahovalo, bylo kadodenní promítání filmù s básnickou tématikou v aule bìhem velké pøestávky. Zlatým høebem celého týdne poezie bylo pøedstavení studentské sekce souboru DRED
pod vedením pana profesora Macury, jen je také hlavním iniciátorem týdne poezie. Pøedstavení pod názvem Na vlnách SEIFERTSF, které probìhlo v pátek v odpoledních hodinách v aule,
bylo velice zdaøilé a zajímavé tøeba u tím, e bylo celé ve verích Jaroslava Seiferta.
U teï se tìím na pøítí rok. Urèitì pomùu s pøípravami,
abychom mohli opìt mile pøekvapit novì pøíchozí primány
a prváky a vem dovolit nahlédnout do taje zvaného poezie.
Sabina iroká, Jiráskovo gymnázium Náchod

Pøehled kulturních akcí
v lednu 2008 v Regionálním muzeu
Pojïte s námi do cukrárny
Do 26. 1. 2008 mohou návtìvníci ve výstavní síni Regionálního muzea v Náchodì (roh Zámecké a Tyrovy ulice) zhlédnout výstavu Pojïte s námi do cukrárny. Výstavu o historii
cukráøství pøipravilo Regionální muzeum v Náchodì ve spolupráci s Krkonoským muzeem v Jilemnici. Vystavené exponáty vak pocházejí i z muzeí v Jièínì, Lomnici nad Popelkou, Dvoøe Králové nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Hoøicích, Semilech, Vrchlabí. Návtìvník si bude moci prohlédnout
perníkáøské formy, formy na peèivo, èokoládu, oplateènice,
zásobníky na kávu, bonbony, zaøízení na výrobu zmrzliny
a mnoho dalích zajímavých dobových pøedmìtù. Otevøeno
je dennì mimo nedìle a pondìlí 912; 1317 hod., v sobotu
812 hod. Dne 1. 1. 2008 zavøeno.

Lenka Hlaváèková (Viktorka) Obrazy
Od 4. 1. 2008 do 27. 1. 2008 si mohou návtìvníci
v pøednákovém salonku a chodbì budovy stálé expozice muzea na Masarykovì nám., èp. 18 v Náchodì prohlédnout výstavu obrazù mladé výtvarnice Lenky Hlaváèkové z Teplic
nad Metují. Otevøeno je dennì mimo pondìlí 912.00;
1317.00 hod.

Dìjiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu od nejstarích
doloitelných projevù ivota pravìkých lidí a po souèasnost.
Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18, otevøeno dennì kromì pondìlí 912; 1317 hod., dne 1. 1. 2008 zavøeno. Organizované výpravy lze objednat na tel. èísle 491 433 722,
pøíp. elektronicky na adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.
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Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost  leden
1. 1.
5. a 6. 1.
12. a 13. 1.
19. a 20. 1.
26. a 27. 1.
2. a 3. 2.

MUDr. Blanka Grummichová
Náchod
MUDr. Frantiek Balský
Náchod
MUDr. Juraj Beseda
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Renata Èábelková
Hronov
MUDr. Blanka Grummichová
Náchod
MUDr. Blanka Hulánová
Nové Mìsto nad Metují

PROGRAM
leden 2008

 Karneval v ZOO
20. ledna 2008 poøádáme pro dìti zábavný karneval, plný her, soutìí a písnièek
na téma ZOO a zvíøátek ze zoologické
zahrady. Zaèátek v 15.00 hodin, budeme
hodnotit nejpovedenìjí a nejvtipnìjí
masky a spoustu dalích disciplín. Vstupenky v pøedprodeji od 14. ledna 2008
v recepci Déèka, cena 25 Kè.
 MC MáCíèek
Mateøské centrum v DDM Déèko opìt po
Vánocích zahajuje programy pro maminky a jejich dìti, kadý vední den volná
herna dopoledne  bez poplatku, kadou
støedu 1011 spoleèné cvièení a hraní
(cvièení motivované øíkankami, písnièkami, vyuití tradièních i netradièních psychomotorických pomùcek, grafo-motorika
a výroba rekvizit pro motivované cvièení), cena programu: 30 Kè, dle zájmu
maminek rozíøíme i nabídku aktivit s hlídáním dìtí, více informací:

Raisova 677
tel.: 491 422 104
Komenského 319
tel.: 491 424 326
Komenského 48
tel.: 491 472 924
ul. J. z Podìbrad 937
tel.: 491 482 911
Raisova 677
tel.: 491 422 104
Náchodská 145 (Stavostroj)
tel.: 491 476 176

Tereza Iová, DiS. Tel. 774 223 296.
 Sobota 5. ledna
 912 hodin  výtvarná dílna Déèka
Výroba perkù a korálkù
 4. tvoøivá dílna kreativního klubu
Pod vedením lektorky si vyrobíte originální perky a korálky z barevné hmoty
FIMO. Pro zájemce bude moné pokraèovat i v pøedchozích dílnách výroby perkù z korálkù, drátkù a batikovaného
hedvábí. Poplatek 100 Kè.

Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v nedìli a ve 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 5. ledna v 15 hodin,
12. ledna v 15 a v 17 hodin
a 19. ledna v 15 hodin pohádku

Èarodìj Habakuk
a princezna Zlatovláska

Náchodtí loutkáøi
bilancují
Tradièním pøedvánoèním posezením
ukonèili po odehraném pøedstavení 22. 12.
èlenové LS Dìtem pro radost první polovinu 55. divadelní sezony. Èíslo samo o sobì
nabývá na významu pøi ohlédnutí za výsledky této  naimi diváky vysoce cenìné
èinnosti. Stávající prolínání generací
v souboru tvoøí pøimìøenì vyváený celek
v rámci vìkového rozhraní od 6 do 70 let.
Velmi solidní vybavení úplnými soubory
marionetových, maòáskových i javajkových
loutek a scén spolu s vylepenou kvalitou
osvìtlovacího a reprodukèního zaøízení dává
základní pøedpoklad k úspìnému provozování loutkové scény.
Prakticky nepøetritì zaplnìné hleditì
èasto nestaèí pojmout zájem naich ratolestí a jejich doprovodù o ivé loutkové divadlo. Loutkáøi spolu s diváckou veøejností
se shodují v názoru, e mìsto Náchod by
potøebovalo loutkovou scénu s ponìkud jinými parametry.
V uplynulém roce se výraznì zvýila
intenzita výjezdních pøedstavení v rámci
regionu, ale i za jeho hranicemi. Zájem
o vystoupení náchodského souboru vysoce
pøevyuje jeho reálné monosti. Tento stav
loutkáøe tìí, ale souèasnì i zavazuje. Rozdávat dìtem radost bude nepochybnì
i v novém roce 2008  té díky laskavé
pøízni MìÚ v Náchodì.
Vichni èlenové LS pøejí svým pøíznivcùm, ale i tìm, kteøí se do divadélka teprve chystají, úspìný rok, zdraví, spokojenost a alespoò pøimìøenou toleranci svého
okolí.
Milo Jirman

Pøíbìhy Králíka Filuty
V sobotu 26. ledna v 15 hodin
a v sobotu 2. února v 15 a v 17 hodin
Jste srdeènì zváni.

www.detemproradost.com
www.detemproradost.com

Mateøské centrum
Hopsáèek
Pøeje vem dìtem a jejich rodièùm
hodnì zdraví a úspìchù v novém roce
2008.
Zahajujeme èinnost v týdnu od 7. ledna 2008 a tìíme se opìt na vás v naich
prostorách na sídliti SUN.
Pro více informací pite na e-mail: hopsacek@seznam.cz nebo telefonujte na tel.
è. 608 970 406 nebo nás kontaktujte
pøímo v mateøském centru ulice Zelená,
sídlitì u nemocnice, výmìník tepla, Náchod. Tìí se na Vás aktivní èlenové Klubu SUN Náchod.
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Senior klub

SENIOR-KLUB v mìsící lednu ádný program nezajiuje. Pro
dalí mìsíc sledujte vývìsní skøíòku v podloubí radnice, kde
budou zveøejnìny dalí informace.
SG-KLUB uskuteèní pro své èleny v mìsíci lednu mimoøádnou
èlenskou schùzi. O termínu, místu a èase konání budete vèas
informováni rovnì ve skøíòce v podloubí radnice.

ICC informuje
Zaèátek nového roku je nejlepí èas pro shrnutí toho minulého a stanovení si plánù pro ten budoucí.
V roce 2007 nás navtívilo zhruba 6000 turistù z Èech i ze
zahranièí. K tìm nejzajímavìjím z nich patøili napø. dva cykloturisté z Nového Zélandu, kteøí tudy projídìli pøi své cestì
z Pekingu do Paøíe. Návtìvnost místních obèanù oproti turistùm, je ale pøiblinì tøikrát a ètyøikrát vìtí, èeho si velice
váíme. V loòském roce se nám také poprvé podaøil vydat propagaèní materiál Prùvodce mìstem Náchod, pøi kterém jsme
spojily síly s MìÚ, ubytovateli a pivovarem. Tento materiál slouí k rozdávání, rozesílání a prezentacím na veletrzích. Zúèastnili jsme se také nìkolika veletrhù, kde se prezentovalo mìsto
Náchod nebo celé Kladské pomezí. Zároveò jsme rozíøili nabídku prodeje vstupenek na vìtinu celorepublikových akcí.
A co v roce 2008? Ji nyní probíhají dokonèovací práce na
novém propagaèním materiálu Náchoda, který bude letos obsáhlejí a co je nejdùleitìjí, bude ve ètyøech jazycích. To
doposud chybìlo a zahranièním turistùm, nebylo co zdarma nabídnout. Také chceme vylepit nae internetové stránky èi rozíøit prodejní nabídku turistických map a cyklomap Èeské republiky. Plánù máme dost, teï u jen potøebujeme hodnì sil
na jejich uskuteènìní.
Dìkujeme vám za pøízeò v roce 2007 a tìíme se na dalí
setkání v roce letoním.
M. Machová, ICC Náchod

Církve v Náchodì

Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské

Náboenská obec Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì,
Raisova 806, 547 01. Faráø Zdenìk Kovalèík. Tel. 491 426 223,
mobil faráøe 737 475 945, e-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Bohosluby  nedìle 9 hod. Biblické hodiny  pondìlí 16.30 hod.
Úøední hodiny: Pondìlí a støeda 912 a 1317 hod. Kolumbárium pøístupné od 817 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov v pytlích a krabicích je mono dávat do chodby z Raisovy ul. od pondìlí do soboty od 817 hod. Prosíme  v nedìli a o svátcích NE!
V nedìli 13. 1. od 16.30 hodin se v Husovì sboru koná varhanní koncert Louèení s Vánocemi.

Øímskokatolická farnost

Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod.
Telefony: kanceláø 491 428 355, dìkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 603 861 275, kaplan Mariusz Nowaczyk 731 405
501, pastoraèní asistent Ing. Mgr. Vladimír Handl 728 515 557,
www.nachod.farnost.cz, 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, 10.15
v kostele sv. Michaela.

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). Mobil: 604 892 182, e-mail:
nachod-sonov@evangnet.cz. Biblické hodiny kadé úterý
v 17 hodin. Faráø Marek Bárta.

Církev adventistù sedmého dne

Tyrova 207, budova Sokola  2. patro (bývalá Soukromá støední
podnikatelská kola), kazatel Petr Adame, mobil: 605 874 765,
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hodin. Studium Bible v pondìlí neprobíhá.

Církev bratrská

Purkyòova 584, tel./fax.: 491 427 332; kazatel Ing. Rostislav
Stanìk, DiS., e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr.
Pavel Javornický, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod.
Bohosluby v nedìli v 9.30 hod., studium Bible ve støedu
v 18.30 hod.

Køesanská spoleènost Nový ivot

Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 603 945 354,
http://www.novyzivot.cz. Bohosluby v nedìli v 9.30 hod.

Ekumenický alianèní modlitební týden
7.11. 1. zaèátky v 18 hodin

GALERIE
Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá
v lednu 2008 v zámecké jízdárnì výstavy:

Náchodský výtvarný program (do 13. 1.)
24. roèník pøehlídky umìní regionu. Kresba, malba, grafika, plastika, kolá, fotografie. Tradièní, rozsáhlá a oblíbená pøehlídka tvorby
výtvarníkù z naeho regionu pocházejících nebo v nìm ijících.
Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí, 912 a 1317 hodin.

Po
Út
St
Èt
Pá

 Husùv sbor
 Modlitebna CASD Sokolovna
 Církev brtarská
 kostel svatého Vavøince
 evangelická modlitebna fary onov

Støídají se kazatelé církví.
Téma: Návrat ztraceného syna.

Uganda  perla Afriky
diashow ze dvou misijních cest
Ing. Rostislava Staòka v rovníkové Africe.
Zveme do modlitebny Církve bratrské, Purkyòova 584,
v nedìli 20. 1. 2008 v 17.00, vstup volný.
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  leden 2008
Region v literatuøe

Jednou z èinností Mìstské knihovny v Náchodì je získávání, zpracování a trvalé
uchování regionální literatury, týkající se Náchoda a dalích mìst, obcí a míst na
území okresu Náchod. Vytváøíme specializovaný fond regionální literatury, který
obsahuje jednak monografie (odborná i beletristická díla, obrazové publikace, turistické prùvodce), dále sborníky a periodika (noviny, èasopisy, roèenky, bulletiny, almanachy, zpravodaje), mapy, drobné tisky, vydávané napø. k jubileím obcí, spolkù,
kol, firem apod. Podle moností i bakaláøské a diplomové práce. Hlediskem je vztah
k regionu, který je buï obsahový (téma vztahující se k regionu), autorský (autoøi,
kteøí se zde narodili nebo ili), výbìrovì jako doklad èinnosti místního vydavatele.
U autorù výraznì spjatých s urèitým místem regionu, napø. Boena Nìmcová a Ratiboøice v knize Babièka shromaïujeme i rùzná vydání této knihy s rùznými ilustrátory vèetnì vydání cizojazyèných. Nechybí zde díla obecnì známých spisovatelù spjatých s naím krajem a zároveò i bohatá literatura o nich, o jejich ivotì a díle. Naí
snahou je ale získávat také knihy a broury místních autorù k dìjinám obcí, spolkù,
historickým památkám, osobnostem i pøírodì.
Zajímavým zdrojem informací jsou regionální noviny ve vázaných svazcích. Jsou
to napø. Podkrkonoské rozhledy (19201936), Náchodské listy (19271945), Jiráskùv kraj (19451948) nebo vlastivìdný sborník Od Kladského pomezí (19231939).
Archivovány jsou také roèníky Nového èasu (19611990) a Naeho èasu (1991
2002).
Fond regionální literatury je postupnì zpracováván do poèítaèové databáze s dùrazem na obsahovou analýzu regionálního dokumentu tak, aby mohly být zodpovìzeny
i detailní poadavky ètenáøù, zejména u literatury nauèné. Cenné jsou pøedevím
bibliografie, tj. zpracované pøehledy literatury na urèité téma, také rejstøíky a dalí
poznámkový aparát u knihy. Fond regionálních publikací je uloen ve studijním oddìlení knihovny ve 2. poschodí, vzhledem k archivnímu uchování je pøístupný prezenènì ve studovnì. Pouze tituly, které máme ve více exempláøích a knihy vydávané
v souèasné dobì jsou také ve výbìru v oddìlení pro dospìlé v pøízemí knihovny k pùjèení
domù. Regionální tematika prolíná i dalími èinnostmi knihovny. Literární a výtvarné
soutìe pro dìti, besedy, literární vycházky, prezentace nových publikací regionálních autorù, regionální výroèí a motivy, pøipomínané výstavkami ve výloze knihovny.
Informace o titulech regionální literatury najdete také v on-line katalogu na vebových stránkách knihovny www.mknachod.cz Nejlépe je ale pøijít do knihovny a prolistovat èasto u letité stránky kníek nebo novin, vìøte, e nám mají stále co øíci.

Mìsíèník Náchodský zpravodaj. Vydává Mìsto
Náchod, IÈO: 00272868, Masarykovo námìstí
40, 547 61 Náchod. Odpovìdný redaktor:
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Rohulán, Mgr. Lydia Batecká, Ing. Eva
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Kudrnáè, Lubo Galba, Mgr. Vìra Vlèková,
Daniel árka a MVDr. Pavel Bìlobrádek.
Fotografie poøídila redakce, autoøi èlánkù
a archiv. Titulní foto Bc. Martin Hurdálek.
Grafická úprava Garmond studio,
tel.: 491 420 239. Èíslo 1/2008 vychází
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KINO VESMÍR NÁCHOD uvádí

v lednu 2008

www.kinonachod.cz; tel. 491 428 498; tel. + fax. 491 420 961, e-mail: info@kinonachod.cz

1. úterý pouze v 16 hod
2. støeda pouze v 16 hod

PAN VÈELKA (BEE MOVIE  USA 2007)

1. úterý pouze v 18 hod
2. støeda pouze v 18 hod

KRÁLOVNA ALBÌTA: ZLATÝ VÌK (ELIZABETH: THE GOLDEN AGE  Velká Británie 2007)

3.
5.
6.
7.
8.

èt, 4. pá 16 a 18 hod
sobota 16 a 18 hod
nedìle 16 a 18 hod
pondìlí pouze v 19.15 hod
út, 9. st pouze v 19.15 hod

CHYTE DOKTORA (ÈR  2007)

3.
5.
7.
8.
9.

èt, 4. pá pouze ve 20 hod
so, 6. ne pouze ve 20 hod
pondìlí pouze v 17 hod
úterý pouze v 17 hod
støeda pouze v 17 hod

P.S. MILUJI TÌ (P.S. I LOVE YOU  USA 2007)

ena. Bojovnice. Královna. Jmenovala se Albìta a pøedevím díky ní se Británie mùe chlubit pøívlastkem Velká. Historické drama, které je pokraèováním devìt let
starého filmu Královna Albìta, který jako první upozornil na herecký talent Cate Blanchetové. V dalích rolích Clive Owen, nebo Geofrey Rush. Zatímco první díl
pojednával o nástupu mladièké Albìty na anglický trùn, Zlatý vìk líèí vrcholné období její vlády ve druhé polovinì 16. století. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.elizabeththegoldenage.net
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

Èeská komedie o lásce a jejích následcích, s hudbou skupiny Chinaski a zábavou pro diváky vech vìkových generací. V hlavních rolích Michal Malátný a Tatiana
Vilhelmová, v dalích rolích I. Janurová, V. Javorský, L. Sobota, Z. Stivínová a K. Hádek. Reie Martin Dolenský. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.chyttedoktora.cz
Mládei pøístupný

Slova, pro nì stojí za to ít MILUJI TÌ. Hilary Swanková a Gerard Butler v hlavních rolích komediálního dramatu o minulosti, která ale posouvá hlavní hrdinku dál
smìrem k nové budoucnosti. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.spi-film.cz a na http://psiloveyoumovie.warnerbros.com/
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

12. sobota pouze ve 14.30 hod

KUÁSEK A KUTILKA

10.
12.
13.
14.
15.

èt, 11. pá 18 a 20 hod
sobota 18 a 20 hod
nedìle 16 a 18 hod
pondìlí 16 a 20 hod
út, 16. st 16 a 18 hod

JÁ, LEGENDA (I AM LEGEND  USA 2007)

10.
11.
12.
13.

ètvrtek pouze v 16 hod
pátek pouze v 16 hod
sobota pouze v 16 hod
nedìle pouze ve 14.15 hod

RESIDENT EVIL: ZÁNIK (RESIDENT EVIL: EXTINCTION  USA/Velká Británie/Nìmecko 2007)

14. pondìlí pouze v 18 hod
15. úterý pouze ve 20 hod

Hodinové pásmo kreslených pohádek pro nejmení diváky.
Vstupné 20 Kè

Republiková premiéra!!!

Milla Jovovichová opìt potøetí v hlavní roli akèního sci-fi hororu. Zombie virus vyhladil celou Zemi, po které putují malé ozbrojené konvoje pøeivích a také Alice. Èeské
titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na www.sonypictures.com/movies/residentevilextinction/
Mládei do 15 let nepøístupný

A BUDE HÙØ (ÈR2006)

ART KINO

Generaèní film o hledání ivotních hodnot a jistot, o støetu s policií a mìáky. Film natoèený podle stejnojmenné knihy Jana Pelce, která se stala jedním z kultovních
undergroundových dìl vypovídajících o ivotì a atmosféøe minulého reimu Film, který natoèil reisér Petr Nikolaev (mj. film Bájeèná léta pod psa), v duchu undergroundu nejdøíve putoval po hospodách na 16 mm kopii filmu a od ledna 2008 se dostává do klasických kin
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.cinemart.cz
Mládei do 15 let nepøístupný

KURZ NEGATIVNÍHO MYLENÍ (KUNSTEN A TENKE NEGAVIT  Norsko 2006)

17.
18.
19.
20.

HITMAN (HITMAN  USA 2007)

ART KINO

Vechno, co potøebujete vìdìt k pøeití Vítejte v klubu! Èerná komedie o tom, jak se nauèit pozitivnì myslet. V divácké anketì MFF v Karlových Varech se film umístil
na druhém místì hned za filmem Vratné lahve. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.cinemart.cz
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

Nemá jméno, nemá minulost, nemá slitování Agent 47 byl zrozen jako nástroj pro zabíjení. Akèní napínavá podívaná plná pøestøelek, honièek, destrukce a fyzického
vypìtí V hlavní roli Timothy Olyphant (protivník Bruce Willise ve ètvrté Smrtonosné pasti). Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.hitmanmovie.com
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

19. sobota pouze v 15.15 hod
20. nedìle pouze v 15.15 hod

RATATOUILLE (RATATOUILLE  USA 2007) HRAJEME NEJEN PRO DÌTI

19. sobota pouze v 17.15 hod
20. nedìle pouze v 17.15 hod

USA VERSUS JOHN LENNON (THE U.S. VS. JOHN LENNON  USA 2006)

21. pondìlí pouze v 18 hod
22. úterý pouze v 18 hod
23. støeda pouze v 18 hod

HOLKA NA HLÍDÁNÍ (THE NANNY DIARIES  USA 2007)

22. úterý pouze v 16 hod
23. støeda pouze v 16 hod

HRAJEME PRO DÌTI

Poslední èlovìk na Zemi není sám Stojí vak sám proti zbytku svìta a èas hraje proti nìmu Will Smith (Mui v èerném, Mizerové nebo Den nezávislosti) v hlavní
roli akèního sci-fi filmu. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè Více informací o filmu na www.warnerbros.cz a na http://iamlegend.warnerbros.com/ a na www.jalegenda.cz
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

16. støeda pouze ve 20 hod

ètvrtek 17 a 19 hod
pátek 17 a 19 hod
sobota pouze v 19 hod
nedìle pouze v 19 hod

HRAJEME NEJEN PRO DÌTI

Vèela vdycky v èele! Nová rodinná animovaná komedie studia Dream Works (filmy o Shrekovi), která vás zavede do zábavného svìta, ve kterém to huèí jako v úlu. Film
je uvádìn v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.beemovie.com
Mládei pøístupný

Rodinná komedie pro skuteèné fajnmekry Nejnovìjí animovaný film ze studia Pixar, vypráví o krysákovi jménem Remy, který odvánì sní o tom, e se stane vyhláeným
kuchaøem v paøíské pìtihvìzdièkové restauraci Film je uvádìn v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL SURROUND EX.
Vstupné 65 Kè
Více informací o filmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/disneypictures/ratatouille/
Mládei pøístupný

ART KINO

Válka skonèila, pokud chcete. John Lennon. Od chvíle, kdy jsme se s Johnem poznali, jsme vìdìli, e se nìco stane  nìco velikého. Jen jsme nevìdìli, jak velké to
bude ! Yoko Ono. Jedineèný dokumentární pohled na ivot a èasy Johna Lennona, zachycující ideály, za nì bojoval a cenu, kterou zaplatil za to, e se snail ze svìta
udìlat lepí místo Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.hce.cz a na www.theusversusjohnlennon.com
Mládei pøístupný

Nevdìèná práce na plný úvazek a z práce chùvy se stává pozorovací mise zvykù a rituálù rodin z lepích kruhù Scarlett Johanssonová v hlavní roli romantické komedie.
Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.palacepictures.net a na www.thenannydiariesmovie.com
Mládei pøístupný

PAN VÈELKA (BEE MOVIE  USA 2007) HRAJEME NEJEN PRO DÌTI

Vèela vdycky v èele! Nová rodinná animovaná komedie studia Dream Works (filmy o Shrekovi), která vás zavede do zábavného svìta, ve kterém to huèí jako v úlu. Film
je uvádìn v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.beemovie.com
Mládei pøístupný

24.
25.
26.
27.

ètvrtek pouze v 15.45 hod
pátek pouze v 15.45 hod
sobota pouze v 15.45 hod
nedìle pouze v 15.45 hod

VETØELCI VERSUS PREDÁTOR 2 (ALIENS VS. PREDATOR: REQUIEM  USA 2007)

24.
26.
27.
28.
29.
30.

èt, 25. pá 17.30 a 19.30 hod
sobota 17.30 a 19.30 hod
nedìle 17.30 a 19.30 hod
pondìlí 17 a 19.15 hod
úterý 17 a 19.15 hod
støeda 17 a 19.15 hod

SVATBA NA BITEVNÍM POLI (ÈR  2007)

Na Zemi vypukne peklo Chytrá kombinace napìtí, akce a pikantních soubojù o dvou znepøátelených vesmírných rasách  Vetøelcích a Predátorech. Akèní sci-fi horor, pro
diváky pevných nervù. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 75 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.avp-r.com
Mládei do 15 let nepøístupný

Úsmìvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, høíných touhách lásky a jedné svatbì, která skonèila málem jako bitva u Waterloo Hrají Bolek Polívka, Zlata
Adamovská, Josef Somr, Monika Hilmerová, Jan Budaø, Roman Vojtek, Jana Doleelová, Miroslav imùnek, Marek Vaut, Jiøí Pecha, Václav Sloup, Tatiana Medvecká
a Jaroslava Obermaierová. Reie Duan Klein. DOLBYSTEREO DIGITAL. Pøipravujeme i besedu s reisérem filmu a herci.
Vstupné 80 Kè
Více informací o filmu na www.bioillusion.com/cz/svatba-na-bitevnim-poli/
Doporuèená pøístupnost: od 12 let

31. ètvrtek pouze v 16 hod
ÚNOR 2008
1. pátek pouze v 17 hod
2. so, 2. ne 15 a 17 hod
4. po, 5. út, 6. st pouze v 16 hod

ØÍE HRAÈEK (MR. MAGORIUMS WONDER EMPORIUM  USA 2007) HRAJEME NEJEN PRO DÌTI

31. ètvrtek pouze v 18 hod
ÚNOR 2008
1. pátek pouze v 19 hod
2. sobota pouze v 19 hod
6. støeda pouze v 16 hod

HALLOWEEN (HALLOWEEN  USA 2007)

4. pondìlí pouze v 18 hod
5. úterý pouze v 18 hod
6. støeda pouze v 18 hod

TÌSNÌ VEDLE (THE HEARTBREAK KID  USA 2007)

Kdo uvìøí, mùe vidìt zázraky Vítejte v nejmagiètìjím a nejbájeènìjím místì na svìtì  v Øíi hraèek pana Magoria. Musíte ale pøistoupit na jistá pravidla hry a vìøit
vemu, co uvidíte!!! Rodinný film, ve kterém vytvoøili hlavní role Dustin Hoffman a Natalie Portmanová, je uvádìn v èeském znìní. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bioscop.cz a na www.magorium.com
Mládei pøístupný

Pod maskou se skrývá zlo Úspìné znovuzrození jednoho z nejslavnìjích hororù novì odhaluje pozadí patologicky naruené mysli a oslovuje tak nové diváky i fanouky
pùvodní série. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.palacepictures.net a na www.halloween-themovie.com
Mládei do 18 let nepøístupný

Neeòte se do enìní A na svatební cestì zjistil, e nael tu pravou Dotyèná dáma ale nebyla bohuel jeho novomanelkou! Ben Stiller v komedii plné omylù  od
mistrù svérázného humoru  bratrù Farrellyových. Èeské titulky. DOLBYSTEREO DIGITAL.
Vstupné 70 Kè
Více informací o filmu na www.bontonfilm.cz a na www.heartbreakkidmovie.com
Doporuèená pøístupnost: od 12 let
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HLEDÁME LEKTORY CIZÍCH JAZYKŮ
Jazyková škola Quatro hledá lektory zejména
anglického jazyka a rodilé mluvčí pro výuku skupinových
a individuálních kurzů v Červeném Kostelci.

Požadujeme:
výbornou znalost jazyka (min. úroveň C1)
VŠ/SŠ (pedagogické vzdělání není podmínkou)
spolehlivost, zodpovědnost, kreativitu, příjemné vystupování a schopnost motivovat
otevřenost vůči novým technologiím a metodám výuky
základní znalosti práce na PC

Preferujeme:
dlouhodobý pobyt v zahraničí či potvrzení o složení mezinárodní nebo státní zkoušky
praxe ve výuce a znalost dalšího cizího jazyka výhodou

Nabízíme:
cca měsíční zaškolení a počáteční metodické vedení
nadstandardní platové ohodnocení a dlouhodobou spolupráci
individuálně sestavený úvazek s počtem hodin, jaký Vám vyhovuje
příjemné prostředí a zajímavou práci s nejmodernějším vybavením
netradiční metodu výuky, která usnadňuje porozumění a komunikaci
výuku dospělých i dětí (možnost specializace)

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím svůj strukturovaný životopis spolu
s motivačním dopisem (v angličtině) na emailovou adresu teacher@cizijazyky.info
Kontakt: Bc. Petra Šolcová, Tel. 775 33 07 33; www.cizijazyky.info

P R O M A R E H A , s . r. o .
přichází s převratným výrobkem
Společnost PROMA REHA s. r. o. Česká Skalice, výrobce a dodavatel zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, začíná v novém roce
dodávat na trh zcela novou řadu lůžek se sloupovou konstrukcí. Jejich
výhodou jsou rozšířené možnosti naklánění ložné plochy do stran,
což jistě ocení hlavně nemocniční personál. Díky tomuto řešení totiž
dojde ke snazší manipulaci s pacientem, eliminuje se možnost proleženin a v neposlední řadě hraje značnou roli i snadná údržba.
Hlavní výrobní program společnosti, jež je špičkou ve svém oboru, tvoří polohovací lůžka s elektrickým, hydraulickým či mechanickým polohováním pro nemocniční a pečovatelskou sféru. Ke
všem lůžkům se zde vyrábí i celá řada příslušenství. PROMA
REHA klade důraz nejen na to, aby zdravotnické a pečovatelské vybavení bylo maximálně funkční, ale aby splňovalo i estetické nároky. Díky zvládnutému designu, barevným kombinacím
a vhodně řešeným inovačním prvkům, jsou tyto výrobky velmi žádaným sortimentem nejen v České
republice, ale také v zahraničí. Oblibu si získaly
například u pacientů na
Slovensku, v Polsku, Německu, Maďarsku, Bulharsku, Slovinsku, Chorvatsku, Itálii, Francii, Belgii,
Holandsku, Irsku, Velké
Británii, Rusku, Litvě, Lotyšsku či v Mexiku.

