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A je tu Advent
Váení spoluobèané,
letos první prosincovou nedìlí vstupujeme do èasu nového církevního roku
 který zaèíná adventem. Èas tajemný,
èas dávných zvykù, èas hluboké tmy, která jakoby se stále prohlubovala v podobì
dlouhých nocí. Advent je pro mnohé obdobím úklidu, peèení, shánìní dárkù.
Adventní èas je vak také období, které
dává pøíleitost èlovìku, aby se zastavil,
nebo v duchu køesanské tradice, je stála
u kolébky naí vzdìlanosti a státnosti, se
také pøipravujeme nejen na sváteèní stùl
o svatveèeru, ale také na oèekávaný Kristùv pøíchod. Kdo se zastaví a pøijme anci k zamylení se nad vlastním ivotem
v touze promìnit se, odhodit staré a postavit se v novosti ití a vztahù k Bohu
i bliním, ten rozpozná milost tohoto èasu.
Èasu, který mùe se stát lékem na mnohou nai nedoèkavost, mùe pomoci pøekonat mnohá pokuení  pøedevím mít
ve  pokud mono, tady a teï. ijeme
ve svìtì reklam. Mám vak obavu, e
rùzné chytré reklamní triky vedoucí nás
k ivotu na úvìr bohuel ovlivòují i hlubí
ne jen vnìjí èistì obchodní rovinu naich ivotù. Aè jsou Vánoce po vnìjí stránce rok od roku bohatí, snad tím, e mnohé
obchody a supermarkety nás zaèínají
masírovat vánoèní symbolikou vèetnì
koled u od konce øíjna, tak ty svátky
radostného oèekávání se jaksi rozmìlòují. Jestli tedy u od konce øíjna na nás
útoèí z reproduktorù melodie vánoèních
písní, jedna koleda za druhou, øíkám si,
zda ten Kristus Pán, který se nám, nám

narodil u jakoby na konci øíjna není
takto èím dál nedonoenìjí a zda my sami
vùèi nìmu nejsme èím dál lhostejnìjí. Je
to zvlátní paradox, se kterým se setkáváme i jinde  èím více ve zkumavce poèatých lidských ivotù, tím je u nás nií
porodnost, anebo èím plnìjí jsou nae
lednièky a mrazáky, tím mení je mezi
námi a v nás ochoty rozdìlit se, sdílet se,
setkávat se. A právì proto je tu advent,
který je tu právì proto, aby nám dal anci  aby promìnil nae srdce ze sobeckých mrazákù v inkubátory veho toho,
co je i v naem lidství, v tom èlovìèenství
 které Jeí na sebe vzal z lásky k nám
 zatím stále jetì nedonoené a nezralé. Proto díky za nabídnutou dalí anci,
díky za sváteèní setkání s tóny písní, za
krásné vere, je mùeme vyslechnout
tradiènì na náchodském námìstí kadou
adventní nedìli a v soboru 22. 12. 2007
pak v sále Beránku v poøadu náchodských
církví 18. svobodný advent. Díky za dìti,
které svou èistotou a bezelstností nám
dospìlým ukazují, jak se umí radostnì
tìit. Díky za rodièe, kteøí jetì dávají
lásku a ukazují cestu k lásce nezitné,
obìtavé. Pøijmìme advent jako vzácný
pøíslib nadìje.
A tak, váení pøátelé, pøeji sobì i Vám,
abychom stejnì to svoje èlovìèenství dokázali i v dnením zmateném svìtì a èase
znovu jasnì uvidìt ve svìtle toho o Vánocích narozeného Dítìte, které samo nic
nemá, a pøece tolik toho nabízí.
Vám vem poehnaný èas adventu
i Vánoc.
Zdenìk Kovalèík,
faráø CÈSH v Náchodì
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Zprávy

z radnice
Rada mìsta 23. 10.

Èíselný popis u kadé
zprávy pøedstavuje pomìr hlasù
pøi hlasování PRO-PROTI-ZDREL SE.
Jednání rady mìsta se zúèastnilo osm
radních, jeden byl omluven.
Mìstské støedisko sociálních slueb
l RM schválila úhradu za pobyt v Mìstském
støedisku sociálních slueb  domovì pro
seniory ve výi 150 Kè/den.
8-0-0
Denní èástka za pobyt v MìSSS Marie
 domovì pro seniory se vzhledem
k rùstu provozních nákladù zvýí od
1. 1. 2008 ze souèasných 140 Kè/den
na 150 Kè/den. Tato èástka je v souladu
s vyhlákou è. 505/2006 Sb. a byla projednána s obyvateli.
Plán zimní údrby
na období 20072008
8-0-0
l RM schválila plán zimní údrby místních komunikací v Náchodì na zimní období 20072008.
Plán zimní údrby byl projednán s pøedstaviteli jednotlivých pøímìstských èástí
a byly do nìj zahrnuty pøipomínky obèanù, které jsou z technického hlediska
realizovatelné.
Koncepce Déèka
8-0-0
Jednání rady mìsta zèásti probìhlo
v prostorách Domu dìtí a mládee Déèko. Øeditelka této pøíspìvkové organizace ing. L. Pohanková pøedstavila radním
koncepci fungování této organizace pro
období 20072012.
l RM schválila pøedloenou koncepci
a uloila øeditelce pøedloit návrh rozpoètu
na rok 2008.
Pøehled finanèních nákladù k zajitìní
Kuronských slavností
8-0-0
l RM vzala na vìdomí pøehled finanèních
nákladù k zajitìní Náchodských Kuronských slavností ve dnech 8.9. 9. 2007.
Ve dnech 8.9. 9. 2007 se uskuteènily na
zámku Náchodské Kuronské slavnosti.
Finanèní úhradu nákladù spojených
s touto akcí poskytlo mìsto Náchod a Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda.
Mìsto Náchod  12 500 Kè, Kulturní
a sportovní nadace mìsta Náchoda  cca
29 000 Kè. Dále nadace poskytla pøíspìvek 8000 Kè Církvi ès. husitské Náchod
na koncert v rámci Kuronských slavností s názvem Z Mozartových oper (Husùv
sbor  30. 9. 2007) a na vydání publikace Pamìtihodnosti panství Náchod  PhDr.
Koudelková, nakladatelství Bor  20 000
Kè (prezentace knihy 8. 10. 2007). Prostøednictvím projektu Kulturní most obèanského sdruení Náchodská Prima sezóna  úèelová dotace 40 000 Kè.

Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì na pronájem areálu
pod pøírodním divadlem. Jde o zmìnu
názvu nájemce, nový název je Duha
Modrá Støelka. V ostatním zùstává nájemní smlouva nezmìnìna. Zároveò rada
souhlasila s provedením terénních úprav
na uvedeném pozemku pro vybudování
høitì.
8-0-0
l RM souhlasila s uzavøením Smlouvy
o bezúplatném uívání se Základní kolou Náchod, 1. Máje 365. Smlouva se uzavírá na dobu urèitou s úèinností od
15. 10. 2007 do 21. 12. 2007 (po dobu
rekonstrukce kolní kuchynì pøi Z Náchod, 1. Máje 365  Bìloves) a týká se
uívání nebytových prostorù, které má ve
spoleèném uívání SDH Bìloves. 8-0-0
Sportovní
zaøízení mìsta Náchoda
8-0-0
l RM souhlasila s èerpáním fondu reprodukce investièního majetku ve výi 86
tis. Kè na posílení zdrojù pro opravy
a údrbu majetku zøizovatele v roce 2007
pro Sportovní zaøízení mìsta Náchoda. Jde
o pøevod prostøedkù na úhradu servisních
prací a opravy kompresorù chladicího
zaøízení zimního stadionu.
ádosti o èerpání rezervního fondu
l RM schválila èerpání fondu rezerv a rozvoje ve výi 140 000 Kè a pøevedení tìchto finanèních prostøedkù do rozpoètu pøíspìvkové organizace M Komenského na
úhradu energií, vody a tepla, dále na nákup poèítaèe a bìnou opravu budovy.
8-0-0
l RM schválila èerpání fondu rezerv a rozvoje ve výi 18 400 Kè a pøevedení tìchto finanèních prostøedkù do rozpoètu pøíspìvkové organizace M Alova na nákup kopírky.
8-0-0
Problematika ubytovny
èp. 2013 v Bìloveské ulici
8-0-0
l RM schválila zvýení poplatku za ubytování v ubytovnì v Bìloveské ulici na
3000 Kè za mìsíc za jednoho ubytovaného a jednu místnost (nyní 2400 Kè)
a 3600 Kè za mìsíc za dva ubytované
a jednu místnost s platností od 1. 1. 2008.
Integrovaný plán rozvoje mìsta 7-0-1
l RM souhlasila se zpracováním Integrovaného plánu rozvoje mìsta Náchoda
(IPRM Náchoda), s vypsáním poptávkového øízení na zpracovatele IPRM Náchoda, se seznamem poptávaných prací
a souhlasila se seznamem kritérií pro hodnocení nabídek na zpracovatele.
Integrovaný plán rozvoje mìsta je souborem vzájemnì obsahovì a èasovì provázaných projektových zámìrù mìsta
a dalích subjektù pùsobících na jeho území, které smìøují k dosaení spoleèného
cíle èi cílù mìsta. Zároveò pøedstavuje
nástroj pro èerpání finanèních prostøedkù ze strukturálních fondù.

Cílem je koordinace aktivit a soustøedìní
zdrojù na øeení nejzávanìjích identifikovaných problémù a vyuití ekonomického a dalího rozvojového potenciálu
mìsta.

TELEGRAFICKY:

l RM schválila výjimku z poètu dìtí
v Základní kole, Náchod, Pavliovská 55
(Z Babí) pro kolní rok 2007/2008.
7-0-1
l RM souhlasila s uzavøením smlouvy
o dílo na vybudování obèerstvení v Z Plhov s firmou INEX CS, a. s., Náchod.
8-0-0

Rada mìsta 6. 11.

Jednání rady mìsta se zúèastnilo pìt radních, pozdìji sedm, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
l RM souhlasila s uzavøením dodatku
k nájemní smlouvì uzavøené na pronájem
místnosti è. 235 v objektu èp. 1759 na
Hamrech. Dodatkem se mìní doba platnosti smlouvy z doby urèité na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou. 5-0-0
l RM souhlasila s uzavøením nájemní
smlouvy na pronájem èásti pozemku p. è.
303 v prostoru zahrad za koupalitìm
v ulici U Práchovny o výmìøe 185 m2.
adatelka má tuto èást pozemku zabranou oplocením vlastní zahrady.
5-0-0
l RM souhlasila s vystavením objednávky a uzavøením smlouvy na zabezpeèení
budovy èp. 1759 v Praské ulici v Náchodì s firmou JJ Trend, s. r. o. Zakázka
byla realizována v listopadu 2007. Radní
zároveò uloili provìøit monosti napojení dalích objektù v majetku mìsta na
nové zabezpeèení dle nabídky firmy JJ
Trend, s. r. o.
7-0-0
Doèasná dopravní opatøení
 zadání výbìrového øízení na projektovou dokumentaci
7-0-0
l RM souhlasila s vypsáním výbìrového
øízení na realizaci Doèasného dopravního opatøení v Náchodì (komunikace propojující ul. Praskou se sídlitìm SUN).
Na základì kalamitní dopravní situace na
silnici I/33 bylo zadáno provìøení dalích
moností vedení místní dopravy. Protoe
odvedení tranzitní dopravy mimo silnici
I/33 je do doby vybudování obchvatu
nereálné, bude snahou vylepení podmínek pro místní dopravu a její odvedení
mimo nejzatíenìjí oblast.
Jedná se o øeení umoòující odvedení
místní dopravy od Hradce Králové a Jaromìøe a z centra mìsta novým propojením umístìným na západní stranì mìsta. Propojení zaèíná na køiovatce Èeskoskalická x Praská, resp. Jugoslávská,
dále bude vyuita komunikace v prùmyslové zónì a rekonstruovaná ulice Na
Mokøinách, budou upravena obì pøedpolí
Myslbekova mostu tak, aby byl získán
prostor pro najetí vozidel. Myslbekùv most
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bude s ohledem na jeho havarijní stav
novì vybudován ve stejné poloze a nová
komunikace bude vedena v trase stávající cesty (tzv. Matysákem) po okraji zalesnìné plochy. Délka trasy je 450 m, maximální podélný sklon je 12 %. Souèástí
komunikace bude chodník, bude navreno køíení s uvaovanou cyklotrasou
v prostoru mostu a bezpeèný pøechod pro
kolní mláde ve smìru na Z Staré mìsto.
Velmi sloité je napojení na stávající ulici
Bartoòova, kde je v souèasné dobì prùseèná køiovatka s vjezdem do nemocnice a vjezdem do obytného komplexu. Zde
je navrena okruní køiovatka.
Stavební úpravy a dostavba kulturního
a vzdìlávacího centra v Náchodì 7-0-0
l RM schválila pøípravu a podání ádosti
o dotaci v rámci Operaèního programu
pøeshranièní spolupráce Èeská republika
 Polsko.
Kulturní a vzdìlávací centrum v Náchodì
bude slouit i pro pøíhranièní oblast v Polsku. Poèítá se s tím, e tohoto centra budou
vyuívat i organizace, obèané a návtìvníci lázeòského mìsta Kudowa Zdrój, kde
se vznikem zaøízení tohoto typu nepoèítají. V tomto smìru ji bylo jednáno
s polskou stranou, která zámìr mìsta
Náchod pøivítala a chce jej podpoøit. Ve
vzniklém kulturním a vzdìlávacím centru bude moné poøádat v rozsahu národním i mezinárodním rùzná sympozia,
konference, prezentaèní akce apod.
Operaèní program pøeshranièní spolupráce Èeská republikaPolsko
7-0-0
lRM podmíneènì souhlasila s úèastí mìsta
Náchoda na spoleèném mìkkém grantu s Klodzkem zamìøeném na propagaci
partnerských mìst a uloila pøipravit podklady pro podání ádosti o grant z prostøedkù EU s tím, e definitivní schválení bude podmínìno pøedloením oèekávaných finanèních nákladù této akce.
Ve dnech 9. 8. a 10. 10. 2007 probìhla
jednání ve mìstì Klodzko s polskými
a èeskými partnery. Jednání se zúèastnili
zástupci mìsta Náchoda, Jaromìøe, Králíky, Klodzka a Srebrna Góra, kteøí pøedstavili své projektové zámìry. V souèasné
dobì partneøi z mìsta Klodzko nemají
zpracovány projektové dokumentace, které jsou povinnou pøílohou investièních akcí.
Poltí partneøi nabídli mìstu Náchod, Jaromìøi, Králíky a mìstu Srebrna Góra
projekt zamìøený na zvýení turistického ruchu ve mìstì a zvýení poètu dnù
návtìvníkù ve mìstì.
Hlavními výstupy projektu budou turistické trasy ve mìstech s moností vyznaèení zajímavých historických památek
nebo oznaèením míst (napø. restaurací).
Výbìr tras a míst bude zpracovávat odbor kolství, kultury a sportu, komise pro
cestovní ruch a nezisková organizace
Branka. Trasy ve mìstì budou popsány
v propagaèních materiálech. Turistické

trasy budou vedeny v katastrálních územích spravovaných mìstem Náchod.
Projekt zahrnuje tvorbu spoleèných propagaèních materiálù se zamìøením na
partnerská mìsta a dále zahrnuje spoleènou propagaci partnerských mìst na veletrzích v Èeské a Polské republice i prostøednictvím internetu.

chod.cz bude pøipojen odkaz na stránky
Královéhradeckého kraje, kde je územní
plán ji zveøejnìn.

Digitální data
územního plánu obce
7-0-0
l RM souhlasila se zachováním dosavadního zpùsobu zveøejòování Územního plánu sídelního útvaru Náchod. Do internetových stránek mìsta www.mestona-

Upozoròujeme obèany, e
v pondìlí 31. 12. 2007 bude
Mìstský úøad v Náchodì uzavøen. Dìkujeme za pochopení.

TELEGRAFICKY:

l RM souhlasila s umístìním pøedzahrádky pøed Hotelem u Beránka po celý rok.
7-0-0

Mìstská policie Náchod informuje
Mìsto Náchod realizovalo v roce 2007
v rámci prevence kriminality projekt, který nabízí obèanùm mìsta monost zajistit si své kolo proti krádei v uzamykatelných stojanech na kola.
Celý projekt finanènì podpoøilo Ministerstvo vnitra ÈR èástkou 220 tis. Kè,
samotné mìsto se pak na projektu podílelo èástkou 60 tis. Kè. Na území mìsta
bylo umístìno 30 bezpeènostních stojanù
na kola. Stojany mùete nalézt na Masarykovì námìstí, na Karlovì námìstí,
u domu dìtí Déèko, u budov mìstského úøadu v Palachovì ulici a v ulici Nìmcové, na autobusovém nádraí, na høbitovì, na høiti Plhov, u zimního stadionu,
u krytého bazénu, u základních kol
T. G. Masaryka a Plhov a u gymnázia.
Funkce stojanu je následující: Pøedním
kolem se najede do stojanu, kolo se opøe
rámem o pevnou konzolu a rám se obemkne otoèným tømenem, jeho konec zajede do pouzdra zámku. Zasunutím vyjímatelného zámku do pouzdra ve stojanu
je tømen zajitìn a tím je blokováno celé
kolo. Úèelná konstrukce stojanù umoòuje pouití i klasickým zpùsobem, kdy je

kolo zamèeno k pevné konzoli bìným
velozámkem nebo je odstaveno bez uzamèení. Stojany jsou volnì pøístupné a kolo
si v nich mùe uzamknout kadý obèan,
který si opatøí svùj vlastní zámek. Zámky i s drákem je moné zakoupit na sluebnì Mìstské policie Náchod v Hurdálkovì ulici od 1. prosince 2007. Zámek
SAVE bude prodáván za 75 Kè, s drákem
za 150 Kè, zámek FAB pak za 179 Kè,
s drákem za 254 Kè.

Sprejerství se nevyplácí

9. listopadu v noèních hodinách se podaøilo stráníkùm Mìstské policie Náchod
dopadnout dva pachatele podezøelé ze spáchání trestného èinu sprejerství. Dva mladíci ve vìku 16 a 17 let byli pøistieni
hlídkou pøi malování na zeï obchodního
domu Delvita na Karlovì námìstí. Oba
také svými výtvory ponièili vnitøek stanu, který byl umístìn na Karlovì námìstí pro Martinské trhy, je se konaly následující den. Mladíky pøedali stráníci
Policii ÈR, která ve vìci provádí dalí etøení.

Informace k vyhláce o místních poplatcích
Zastupitelstvo mìsta Náchoda schválilo na svém zasedání v èervnu letoního
roku nové znìní Vyhláky o místních
poplatcích è. 1/2007 platné v území obvodu mìsta Náchod (celé znìní naleznete na internetových stránkách
www.mestonachod.cz).
V oddílu IV, èlánku 20 odst. f) výe
uvedené vyhláky je upraveno zvlátní
uívání veøejného prostranství z dùvodu
vyhrazení trvalého parkovacího místa.
Vzhledem k èetným dotazùm, které se
v poslední dobì vyskytly, bychom chtìli
upøesnit, e dle §4 zákona ÈNR 565/
1990 Sb., o místních poplatcích ve znìní
pozdìjích pøedpisù poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa, lze vybírat pouze v pøípadì monosti èasovì neo-

mezeného uívání veøejného prostranství
jedním poplatníkem. V praxi to znamená, e mìsto je schopno zajistit, aby poplatník mìl trvalé parkovací místo, které
bude uívat výhradnì on sám. Vyhrazení tohoto trvalého parkovacího místa spoèívá v tom, e dané místo je osazeno pøíslunou dopravní znaèkou s dodatkovou
tabulkou, na které je uvedena státní poznávací znaèka vozidla, pro které je
parkovací místo vyhrazeno, nebo jiná identifikace poplatníka.
Z dùvodu nedostatku parkovacích míst,
které mìsto Náchod má, a zvyujícímu
se poètu automobilù, nemùe mìsto v souèasné dobì vyhrazené trvalé parkovací
místo dalím zájemcùm zajistit, a proto
ani povolit.

4

Náchodský zpravodaj

Kronika
Byli oddáni v øíjnu 2007
6. 10.
Vasyl Vavøena, Ukrajina
Svetlana Nikiièeva, Ukrajina
12. 10.
Jiøí Jukl, Broumov
Irena Nováèková, Itálie
13. 10.
Václav Musil, acléø
Alena Klugarová, Náchod
Luká Vítek, Èervený Kostelec
Klára Rajská, Náchod
27. 10.
Martin Macek, Náchod
Lenka Koutská, Kramolna

áci 8. tøíd Z Náchod
 Plhov na návtìvì u porkù

Projektový den vìnovaný jednomu tématu, které je zpracováváno ve skupinách
napøíè vemi monými pøedmìty, je na
plhovské základní kole ji tradicí. Tentokrát se áci osmých roèníkù vydali do
terénu. V hledáèku jejich zájmu byl toti
komplex barokního hospitalu Kuks.
Pøi prohlídce areálu se áci dozvìdìli
rùzné zajímavosti doplòující jejich znalosti
barokního umìní. Také získali informace potøebné ke své práci na zadaných
úkolech. Nejdùleitìjím místem pøipraveného programu a také útoèitìm pøed
nepøíznivým poèasím se stalo lapidárium,
ve kterém jsou umístìny sochy ctností
a neøestí Matyáe Brauna. Zdatní malíøi
se pustili do náèrtkù barokních soch èi

Narodili se v øíjnu 2007
Zuzana Hoková
Luká Varga
Daniel Grosspitsch
Tomá Kolínský
Daniel Fuko
Karolína Marie Mertlíková
Nella Ravingerová
Josef Vlèek
Adéla Komárková
Elika Karvaiová
Filip Ptáèek
Marie Venclová
Filip Herman
Daniela Cvrèková
Matyá Horváth
Dorota Sajfridová
Lucie Kaulichová
Bára Syrovátková
jejich detailù, co nebylo vùbec jednoduché. Pøesto vzniklo hned nìkolik dílek
srovnatelných s barokními mistry.
Závìreèný bod práce mìl provìøit herecké umìní. Dìti mìly za úkol napodobit svoji vylosovanou sochu. Lapidárium
se tedy rozrostlo o dalí sousoí ctností
a neøestí. Za pomoci pøipravených rekvizit, zahaleni do jednobarevného obleèení
a se zabìlenými oblièeji se kadý snail
vyjádøit danou vlastnost. Nìkterá sousoí vìrnì kopírovala danou pøedlohu, jiná
se snaila o originální vyjádøení. Vichni
odvedli perfektní práci, i kdy nìkdo musel
i improvizovat.
Na vytvoøených materiálech budou áci
dále pracovat a vyuijí je k dalí práci ve
kole. Osobní záitek a vlastní zkuenost
by vak mìly pøinést poznatky trvalejího charakteru.
Petra Udilová, tøídní uè. 8.B

Úspìchy hudebního oboru ZU J. Falty Náchod
Musica Harmonica uspìla na 3rd PRAGUE HARMONICA DAYS (1.4. 11.)
Ná akordeonový orchestr Musica Harmonica získal na Praských dnech harmoniky v mezinárodní konkurenci ocenìní Výborný (Excellent/Ausgezeichnet)
tedy støíbrné pásmo.
Od roku 2000, kdy festival Praské
dny harmoniky vznikl, jsme se úèastnili
vech roèníkù. Letos jsme v kategorii II.
akordeonové orchestry mládee získali od
mezinárodní odborné poroty 20 z max.
poètu 25 bodù. Je to poprvé, v pøedelých
roènících jsme dosáhli èestných uznání
a bronzového pásma. Orchestr má v repertoáru iroký zábìr hudby 20. století,
ale také skladby varhanní z období baroka a jiné transkripce pøedních aranerù
pùsobících jak u nás, tak pøedevím v Nìmecku, výcarsku, Francii, Rusku a dal-

ích zemích, kde je akordeon velmi populární.
Náchodské flétny
na soutìi v nìmeckém Auerbachu
Ve dnech 10.11. 11. se v nìmeckém
Auerbachu konal ji 2. roèník mezinárodní
soutìe v sólové høe na zobcovou flétnu
2. Auerbacher blockfloten wettbwwerb.
ZU J. Falty Náchod vyslala dvì vynikající hráèky na sopránovou zobcovou flétnu: Martinu Hrubou a Rozálii Hùlkovou.
Ty ji v letoním roce úspìnì reprezentovaly nai kolu v krajském kole celostátní soutìe v komorní høe døevìných
dechových nástrojù, která se konala
v Jièínì. V této soutìi vyhrály 1. místo.
Ve vìkové kategorii do 9 let byly obì
hráèky jedinými zástupci z ÈR a svými
výkony vzornì reprezentovaly nejen nai
ZU, ale i celou republiku.

Setkání u pøíleitosti
památky zesnulých
Dne 2. listopadu probìhlo v nové obøadní síni náchodského høbitova u pøíleitosti Památky zesnulých setkání obèanù organizované komisí Mìstského úøadu v Náchodì a Místní organizací Spoleènosti pøátel ehu Náchod. Za radnici
byl pøítomen místostarosta ing. Jaroslav
Rohulán, který krátkým projev oslovil
pøítomné.
Souèástí programu bylo vystoupení pìveckého sboru Hron vedeného sbormistrem ing. Èejpem a vystoupení obøadní
hudby p. Nývlta. Malá dechová hudba,
která zahrála jetì pøed obøadní síní,
nemohla chybìt.
Setkání se vydaøilo, za co patøí dík
vem úèastníkùm a zvlá úèinkujícím
a organizátorùm.
J. Jenita

Srdeènì Vás zveme
na vánoèní výstavu
dìtských prací spojenou
se dnem otevøených dveøí
Výstava se koná 13. a 14. prosince
vdy od 16.00 do 18.00 hod.
Po oba dny mùete zhlédnout ivý betlém,
ve kterém si zahrají nai áci.
14. prosince máte monost navtívit kolu
i v dopoledních hodinách.
Tìí se na Vás dìti a uèitelé základní koly
v Bìlovsi.

Taneèní diashow
ve Starém Mìstì

Dne 4. 12. 2007 probìhne na Základní
kole, Náchod, Drtinovo námìstí 121 (Staré
Mìsto) taneèní diashow, kterou pøipravila dìvèata ze zdejího taneèního krouku. Diváci mohou zhlédnout choreografie rùzných taneèních
stylù, napø. disco, country, výrazové, orientální tance aj. Jednotlivá taneèní vystoupení budou proloena videosnímky, ve kterých se diváci mohou seznámit s prací taneèního krouku. Podìkování patøí rodinì Èimerových,
Pekárnám a cukrárnám Náchod, které se sponzorským darem podílely na spolufinancování.

Srdeènì zveme
na vánoèní výstavu
do Základní koly, Náchod,
Drtinovo námìstí 121,
která bude zahájena 11. 12. 2007
v 16.00 hodin.

prosinec 2007
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Vzdìlávací
záloky  skládaèky
na Z T. G. Masaryka

Masarykova kola v Náchodì je ji od
roku 2006 zapojena do pilotního projektu Záloky, organizátorem projektu je
obèanské sdruení Athinganoi Praha.
(www.athinganoi.cz)
Celý projekt je vìnován romské historii, romským osobnostem a ivotu Romù.
Prostøedkem celého projektu je vzdìlávací záloka, na které jsou zpracovány
informace z rùzných okruhù jako napøíklad dìjepis, výtvarnictví, hudba nebo ve
zkratce gramatika romského jazyka.
Na Masarykovì kole probíhala aplikace záloek pomocí interaktivní dotykové
tabule, kdy si dìti èetly informace o Romech z tabule a asistenti pedagoga, kteøí
na kole pùsobí ji tøetím rokem, doplòovali informacemi a formou pøednáky
referovali o daném okruhu, které se dozvìdìli z esti workshopù, které probíhaly po celé republice.
Zajímavá byla èást, kde se áci snaili
odhadnout, co romská slovíèka znamenají, èasto to byla slova pøipomínající èeská,
ale byla jiného významu. Pøi pøednáce
si dìti vypracovávaly ZÁLOKU, v ní
pouily informace, které se dozvìdìly.
Na celém projektu aplikací záloek do
výuky s asistenty spolupracovala uèitelka rodinné a obèanské výchovy, která je
zároveò i kolní metodièkou prevence.
Tento projekt patøí mezi pøíklady dobré praxe integrace menin a zkvalitnìní
výuky multikultury, která je na kolách
dobrým pomocníkem a pøispívá ke zlepení klimatu a zájmu o jiné kultury
a pochopení jejich odliností.
L. Galba

Tentokrát
levandulový
Jako kadý rok se áci 9. roèníku Z
Komenského zúèastnili exkurze v rámci
pøedmìtu chemie do polských Duníkù.
Zde navtívili Muzeum papírnictví, kde si
kromì klasické prohlídky s pøednákou
o historii výroby papíru vyzkoueli i výrobu ruèního papíru. V pøedchozích letech
vyrábìli jejich starí spoluáci papír rùový, lutý, jindy modrý, v tomto roce byl
papír s vùní levandule. Letoní osmáci se
mohou tìit, èím je pøekvapí pracovníci
muzea napøesrok.
Vendula Tyèová

Z TGM  adopce
Dìti ze IV. oddìlení D Z TGM ji
tøetím rokem pomáhají svému adoptovanému chlapci z Bosny.
Letos se akce zúèastnilo 23 dìtí a spolu s pøíspìvkem paní vychovatelky bylo
vybráno 2600 Kè. Za tyto peníze bylo pro
chlapce nakoupeno obleèení, obuv, prádlo, hygienické a kolní potøeby, ale
i nìjaká ta hraèka, která v balíèku, samozøejmì, nesmí chybìt. Dìti byly s celým
nákupem seznámeny a spoleènì také balík
zabalily, aby byl pøipraven na odvoz do
nadaèního centra Adra. Pøi tom vedly

Klub správných dìvèat
Klub správných dìvèat pøi kolní druinì Z TGM od letoního záøí opìt pilnì pracuje. Tento rok se ovem rozrostl
na úctyhodných 31 èlenù  dìvèat od 8
do 10 let. Aby se jim mohla paní vychovatelka náleitì vìnovat, musel být ji
klub rozdìlen na dvì skupiny, úterní
a støedeèní. Èinnost krouku se zamìøuje na nároènìjí dekorace a dárky k rùzným pøíleitostem. V øíjnu to byla napøíklad podzimní dekorace na dveøe nebo
batikovaná trièka. Nyní pøichází vdìèné
téma Vánoc  adventní kalendáøe, vìnce, svícny, peèení a zdobení perníkù
a mnoho dalího. A i kdy je samotný vlast-

Náchodský SWING

V prosinci vychází druhé èíslo nového
kulturnì-spoleèenského mìsíèníku Náchodský SWING. Vánoènì ladìné vydání nabídne pøehled akcí na Náchodsku, upozorní na zajímavé kulturní lahùdky v celé
republice a nezapomene ani na Servis
v podobì seznamu zimních lyaøských
støedisek. Tipy na novinky na kniních
pultech, ale i na nová CD a DVD jsou
samozøejmostí. Jako Osobnost SWINGU
se pøedstaví náchodská rodaèka Ljuba
Skoøepová a tìit se mùete napøíklad

s paní vychovatelkou diskuzi o tom, proè
je potøeba takovým dìtem pomáhat. Dìkujeme touto cestou rodièùm dìtí ze D
za finanèní pøíspìvek. Bez jejich pomoci
bychom malého Adise podporovat nemohli.

noruèní výrobek pro dívky dostateènì
velkou odmìnou, rády si pro zpestøení
uspoøádají i minidiskotéku s obèerstvením,
které si samy nachystají.

i na soukromí Vojty Kotka. Èasopis Náchodský SWING najdete zdarma na odbìrných místech, která jsou oznaèena
identifikaèní samolepkou. Jejich seznam
je zveøejnìn na www.nachodskyswing.cz.
Kromì odbìrných míst je SWING k dispozici také v trafikách za 5 korun.
Portál www.nachodskyswing.cz rozjel
v polovinì listopadu bezplatnou øádkovou
inzerci, od prosince nabídne také rubriku Kam zajít na obìd, ve které najdete
polední menu restaurací.
Hana Stoklasová,
éfredaktorka
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Výzva

V souèasné dobì je pøipravována re-novace idovského obøadního domu a pøi-lehlého parku  bývalého starého idovského høbitova, znièeného nacisty v r. 1942.
Pátráme po starých fotografiích, na kterých je zachycen zmínìný objekt
a høbitov jetì z doby pøed devastací
a znièením. ádané jsou jakékoliv fotografie, zachycující uvedený areál.

Prosíme o zapùjèení nebo pøenechání
tìchto dokumentù k pøípravì stavebnì
historického prùzkumu. Fotografie lze
pøedat v kanceláøi Regionálního muzea,
Náchod, Masarykovo námìstí nebo v Informaèní kanceláøi na náchodské radnici.
Dìkujeme za pomoc.
Pracovní skupina sloená ze
zástupcù Praské idovské obce,
Regionálního muzea v Náchodì,
kulturní komise mìsta Náchod.

Rozdávat dárky  nejkrásnìjí pocit ivota

Právì teï v pøedvánoèní dobì, vymýlíme co dát svým blízkým pod stromeèek,
sháníme, nakupujeme, stojíme ve frontì
u pokladen velkých supermarketù.
Mezi námi jsou lidé, kteøí v prùbìhu
roku vìnují svùj drahocenný èas a pøipraví DÁREK zcela nezitnì pro neznámého èlovìka. Nevidí jak jej pøíjemce dostává PO KAPKÁCH, pouze tuí. Zachraòují tím zpùsobem ivot lidem po tìkých
autohaváriích, prodluují ivot nemocným,
pomáhají pøi zotavení maminky po tìkém porodu, záleí jim na ivotì cizího
dítìte, které ani nechápe, co to vlastnì
dostalo. Mluvím o bezpøíspìvkových dárcích krve. Podìkování a ocenìní od Èeského èerveného køíe se jim dostává jen
pøi jubilejních odbìrech  za 10, 20, 40
odbìrù jsou oceòováni medailemi prof.
MUDr. Jana Janského a za 80, 120, 160
odbìrù Zlatými køíi III., II. a I. stupnì.
V letoním roce probìhlo ve ètvrtek
15. 11. ve spolupráci s MìÚ oceòování
bezpøíspìvkových dárcù krve v náchodské obøadní síni. Bylo pøedáno 21 bronzových, 22 støíbrných a 17 zlatých medailí.
Bronzové medaile pøevzali: Smolíková Klára z Vysokova, tefanová Kateøina z Borové, z Kramolny Zídková Lenka
a Camfourek Ladislav, Hrodek Milo ze
Strakoèe, Sychrovský Marek z Èeské
Èermné, dále Blaková Ester, Horáková
Dita, Litoová Martina, Plundrová Marie,

Rohulánová Eva, Souèková Romana, Bubeníèek Michal, David Karel, Gennert
Pavel, Hron Martin, Málek Jiøí, Polák Jiøí,
Polák Milan, Seidel Luká a Stehlík Jiøí
 vichni z Náchoda.
Støíbrné medaile pøevzali: z Náchoda
 Honzerová Helena, Hoøèièková Alena,
Kadubcová Pavlína, Malá Iva, Matìjusová Marie, torkánová Irena, Ticháèková
Renata, Mgr. Tyèová Vendula, Duek Petr,
Jago Lubor, Koutný Richard, Krulich
Petr, Machánì Miroslav, Matìjù Jiøí
a Rejzek Josef, dále Klikarová Pavla
z Dolní Radechové, Landová Olga z Police
nad Metují, Proudová Dita z Horní Radechové, Wadrzyk Elzbieta z Lipí, Jiruka
Jiøí z Èeské Èermné, Ing. Pecold Bohumil z Kramolny a Ryavý Jan z Velkých
Nepodøic.
Zlaté medaile pøevzali: Horáková Dana
z Dolní Radechové, Pecoldová Helena
z Kramolny, Burdych Jiøí ze Zábrodí
a Duchatsch Josef z Horní Radechové
a dále Gulánová Naïa, Pohlová Marta, Balada Jaroslav, Dörner Jiøí, Hluièka Zdenìk, Kejmar Pavel, Kuchta Vladimír, Nagl
Roman, Ing. Øíha Ivan, Slavík Miloslav,
Slezák Jiøí, koda Kamil a Vrátný Zdenìk  vichni z Náchoda.
Na závìr mi dovolte popøát bezpøíspìvkovým dárcùm krve astnou ruku pøi
výbìru vánoèních dárkù a nám vem zaít ten nejkrásnìjí pocit ivota.
Lenka Zelená  za OS ÈÈK v Náchodì

Pomozte jiným, pomùete sami sobì!
Dobrovolníci dìtem  nabízíme monost
zapojení se do projektu Dobrovolníci dìtem. Projekt je urèen vem, kdo mají chu
a energii pomáhat druhým!
Dobrovolníci vhodnì vyplòují volný èas
dìtem, povídají si s nimi, douèují je, pomáhají pøipravovat jednorázové akce v nízkoprahových zaøízeních pro dìti a mláde,
stacionáøích pro dìti a mláde, speciálních
kolách, dìtských domovech, atd.
Dobrovolníci získají osvìdèení a hodnocení své èinnosti, uplatnìní dle jejich
zájmu, vyplnìní volného èasu, nevední
záitky, nové kontakty a pøátele.
Dobrovolnictví absolventù  dále nabízíme monost zapojení se do projektu Dob-

rovolnictví absolventù. Projekt je urèen
nezamìstnaným absolventùm støedních
a vysokých kol a studentùm posledních
roèníkù.
Dobrovolníci si mohou vyzkouet práci
s dìtmi, zdravotnì handicapovanými, seniory, sociálnì slabými, ve støediscích
volného èasu, speciálních kolách.
Dobrovolníci získají osvìdèení a hodnocení své èinnosti, uplatnìní dle jejich
zájmu, v pøípadì dojídìní proplácení cestovného.
Obèanské poradenské støedisko, o. p. s.
detaované pracovitì Náchod
tel.: 736 472 678, 491 421 723
diknachod@ops.cz, www.ops.cz

Prosincová výroèí

V adventu, který letos zaèíná nedìlí
2. 12., se oèekává pøíchod  narození Spasitele. Ale v prosinci se narodilo i mnoho
dalích lidí, kteøí si také zaslouí pøipomenutí. Uèitel, hudebník a regenschori Karel
Kejklíèek, zaslouilý organizátor hudebního ivota v Náchodì a spoluzakladatel
pánského pìveckého sboru, pozdìjího
Hronu, se narodil 20. 12. 1802; 14. 12.
1862 Václav Èerný, otec literárního historika a kritika Václava Èerného. Uèil na
mnoha kolách Náchodska, organizoval
vzdìlávací èinnost uèitelstva, redigoval mj.
zásluný sborník Boena Nìmcová (1912).
Dne 22. 12. 1867 se narodil literární kritik F. X. alda, který se kdysi také léèil
v nedaleké Chudobì; 27. 12. 1877 malíø
a ilustrátor Adolf Kapar, známý zejména
ilustracemi k Babièce Boeny Nìmcové
nebo Jiráskovu U nás; 7. 12. 1912 v Èeské
Skalici novináø, v emigraci pak pracovník
Radia Svobodná Evropa Josef Pejskar.
Obì výroèí má v prosinci malíø a pohádkáø Josef Lada. Narodil se 17. 12. 1887
a zemøel 14. 12. 1957, tìsnì pøed svou
sedmdesátkou. Pøed 225 lety, 16. 12. 1782
zemøel Antonín Nývlt  Rychetský, vùdèí
postava selského povstání na náchodském
panství v roce 1775; 21. 12. 1947 architekt Duan Jurkoviè, podle jeho návrhu
se stavìla Jiráskova chata na Dobroovì,
pøestavovalo Peklo, upravoval novomìstský zámek. Na tìdrý den pøipadají dvì
úmrtí, v roce 1962 zemøel kapelník, øeditel kùru, dobrý muzikant i organizátor
Karel Josef Vejda, pøed deseti lety profesor broumovského a pak náchodského gymnázia, docent hradecké pedagogické fakulty, èetináø a rutináø PhDr. Stanislav
Máslo. Jeho kolega z naeho gymnázia,
rutináø a francouztináø Václav Myák,
øadu let pøedseda Komorní hudby, zemøel
nedlouho pøed ním, 6. 12. 1997.
Nemìli bychom zapomenout, e pøed 55
lety, 3. 12. 1952, byli popraveni po inscenovaných procesech nìkdejí generální tajemník KSÈ Rudolf Slánský, ministr zahranièí Vlado Clementis a nìkolik dalích nedlouho pøed tím pøedních pøedstavitelù KSÈ
 vìrných synù lidu, kteøí se aktivnì zaslouili o nechvalnì proslulý vítìzný únor
1948. Jejich soudruzi se jim odvdìèili
krutými výslechy, popravou, a pak  po
letech i rehabilitací!
Nakonec pøipomeneme, e pøed dvaceti
lety, 17. 12. 1987, vyuil pìvecký sbor Hron
èásteèného uvolnìní politického dohledu
a uspoøádal v plhovském Tylovì divadle svùj
vùbec první vánoèní koncert. Ve zcela zaplnìném sále spoluúèinkoval náchodský rodák, hudební skladatel Miroslav Raichl se
svou chotí, sopranistkou Svatavou ubrtovou-Raichlovou a také tehdy nedávno zaloený gymnazijní sboreèek.
(AF)
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Z historie sportu v Náchodì

Èást 11  achy

Aèkoli jsme zvyklí oznaèovat achy spíe za hru, a to dokonce
za hru královskou, patøí mezi sporty, jejich organizované provozování je v Náchodì doloeno ji od konce 19. století. Sportovní ivot tohoto období byl kromì tradièního Sokola, Bruslaøského klubu, Klubu èeských turistù a Spolku èeských cyklistù
aktivnì reprezentován také Spolkem èeských achistù
v Náchodì a okolí. Podle spolkových stanov z 28. 10. 1895
bylo jeho úèelem roziøovat a budit zálibu ve høe achové.
O èinnosti spolku informovaly v celostátním mìøítku novì zaloené Èeské listy achové, ve východních Èechách èasopis Ratibor a v Náchodì samém najdeme zajímavou zprávu v prvním
ukázkovém èísle novin Brána zemská z roku 1896. Spolek
èeských achistù v Náchodì a okolí konal ve støedu dne
9. prosince svoji valnou hromadu v místnostech spolkových
v kavárnì p. Krouského. Schùze byla èetnì navtívena. Vzhledem k prvnímu roku èinnosti spolku achistù v Náchodì
a okolí lze konstatovati, e zájem pro hru tuto v mìstì naem
roste. Z pøehledné zprávy jednatelské vidno bylo, kterak spolek postupnì pracoval. Cvièeno bylo ve høe achové jak ve
smìru teoretickém, tak i praktickém. Citelnou ovem ztrátu
utrpìl spolek tím, e v nejlepí èinnosti své vzdal se místa
pøedsednického p. Petr Kolínský a sice z pomìrù rodinných.
Místo ono zastupoval p. místopøedseda spolku p. A. Toms. Po
pøeètení zprávy pokladní a knihovní pøikroèeno k nové volbì
pøedstavenstva, a zvoleni byli pp. L. Geitner pøedsedou,
A. Bure místopøedsedou, K. Krouský jednatelem, A. Èervenka pokladníkem, Fr. idlák knihovníkem, M. Horpácký poøadatelem zábav a správcem domu. Za náhradníky zvoleni pp.
B. Neèásek, H. Strass, H. Juli; za pøehliitele úètù pp. St.
Øehák, J. Bárta. Spolek zøídil dle § 9 spolkových stanov kolu
hry achové. Z té pøíèiny zve vechny, kdo o hru v achy se
zajímají, aby zúèastnili se tohoto vyuèování. Vyuèování bude
nejenom metodicky uspoøádánío, ale i teoreticky provádìno.
Prvé vyuèování poène 13. lednem 1897 v místnostech spolkových v kavárnì p. Karla Krouského veèer o 7 1/2 hodinì.
Spolek mìl 60 èlenù a jeho pøedseda hrál achy v této dobì
také korespondenènì. Poèáteèní nadení vak vystøídala pasivita, dalí èinnost spolku byla vykazována pouze formálnì a v roce
1906 dolo k jeho úøednímu rozputìní. Zásluhou gymnaziálního profesora Viktora Jahna byl spolek dne 28. ledna 1909
znovu obnoven s pozmìnìným názvem  slovo spolek bylo nahraeno slovem klub. Aktivní èinnost vyvíjel i studentský odbor pøi klubu a achové hnutí se íøilo dál. V hostinci U Terèù
vznikl Dìlnický klub achistù, byl zaloen Sportovní krouek
pøi textilní firmì Eduard Doctor a také Sportovní klub Náchod

achisté Rubeny Náchod v Ústí nad Orlicí
2. 4. 1967

* * *

zøídil odbor achistù. Take v polovinì roku 1913 nastala
v Náchodì specifická situace, kdy se achy hrály organizovanì
v pìti spolcích najednou. Svìtovou válkou byl slibný vývoj zcela
pøeruen a dalí zprávy jsou a z dvacátých let, kdy obnovily
èinnost Dìlnický krouek achistù a Klub èeských achistù
v Náchodì. Hrály se klubové pøebory i pøátelské mezimìstské
zápasy, objevila se nová jména  napø. Jaroslav Mare, Rudolf
Marek, Rudolf Kudrnáè, znaènou posilou byl od roku 1935 Karel
Strouha. achové dìní v dobì protektorátu ilustrují následující
dvì novinové zprávy z roku 1941. achový klub Náchod sehrál v nedìli dne 23. t. m. svùj první meziklubový turnaj s K
Hronov a docílil pozoruhodného vítìzství 8:4 bodùm, pøi celkovém poètu 6 vítìzství, 4 remíz a 2 poráek. Turnaj byl hrán
v klubové místnosti K Hronov v restauraci Sokol na 12 achovnicích.. Odvetné utkání hrají oba kluby pøítí nedìli dne
30. bøezna 1941 v Lidové restauraci v hotelu U beránka, na
které KN zve srdeènì vechny zájemce. achisté hlaste se!
achový klub Náchod po delí pøestávce zahájil zase èinnost
a jeho èlenové pilnì cvièí a pøipravují se na pøítí mistrovské
boje. Mnozí vak hrají ach mimo organizaci ke kodì své
i celku. Voláme proto vechny neorganizované achisty, aby
se pøihlásili do K Náchod buï u p. profesora J. Krouského
nebo pøímo pøi achovém veèeru, který je kadé úterý
v restauraci hotelu U beránka od 8 hod. veèer. Velkou událostí byla v roce 1943 simultánka mistra svìta Alexandra Aljechina, která se konala ve velkém sále Beránku. Po osvobození
se èinnost náchodského klubu omezila pouze na nìkolik pøátelských zápasù se sousedními kluby a v roce 1948 místní Klub
èeských achistù de facto zanikl. V padesátých letech najdeme
v Náchodì achové krouky v plhovské Tepnì a v Rubenì Náchod. Z roku 1953 je zmínka o achovém drustvu Jiráskova
gymnázia, kdy zde pøednáel o sovìtském achu a hrál simultánku Ludìk Pachman, bývalý student této koly. Podle zpravodaje sekce achu pøi OV ÈSTV Náchod z roku 1958 zde pùsobily tyto oddíly: Jiskra ZZN Náchod, Slavoj Náchod, Sokol Babí,
Sokol Bìloves a Sokol Staré Mìsto. Nejsilnìjím oddílem byla
Jiskra ZZN, pozdìji pøejmenovaná na Jiskra Rubena a od roku
1973 na TJ Náchod. Bohatá èinnost achového oddílu je zachycena v podrobnì vedených oddílových kronikách. Kromì toho
v osmdesátých letech zde pùsobily jetì achové oddíly Rudá
hvìzda Náchod a Spoje Náchod. Dnení achový oddíl TJ Náchod je pøímým nástupcem pùvodního klubu a v souèasné sezónì hraje II. ligu. achový krouek Sokola Náchod se vìnuje
mládei.
Mgr. Lydia Batecká

Náchod 8.17. 8. 1975 Mistrovský turnaj
k 80. výroèí zaloení oddílu

Náchod, závodní jídelna Rubeny 28. 1. 1983
Simultánka mezinárodního velmistra dr.
Miroslava Filipa
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Náchodský zpravodaj

Prázdninová soutì Archy
Zaèátkem letoních prázdnin byla
v nízkoprahovém zaøízení pro dìti a mláde Archa provozovaným obèanským sdruením DOKOØÁN zahájena soutì
O prázdninového pøeborníka klubu Archa 2007. Soutì, pùvodnì plánovaná
do konce prázdnin, se pro velký zájem
soutìících protáhla a do poloviny øíjna. Èinností organizovaných v rámci soutìe se aktivnì zúèastnilo 23 dìtí a mladých lidí z Náchoda a blízkého okolí.
Mimo aktivit oblíbených dnení mládeí, jako je stolní fotbal, ipky, stolní tenis
apod., soutì nabízela i aktivity rozvíjející logiku, pamì, obratnost a motoriku.
Mezi nejoblíbenìjí patøily poznávací

a logické testy, zemìpisnì znalostní hry,
pexeso, stavba vysoké vìe, lezení na lezecké stìnì a dáma. Za kadou jednotlivou disciplínu získávali soutìící body.
Zpestøením soutìe byly zvlátní bonusové body, které se rozdávaly neplánovanì, za èiny hodné povimnutí, jako sebrání odpadku na ulici, nezitnou pomoc druhému èlovìku, ochotu k pomoci a jiné.
Nejaktivnìjí vìkovou skupinou byla mláde ve vìku od 10 do 15 let, která se ve
výsledkové listinì po zásluze umístila na
prvních místech. Slavnostní vyhláení,
i pøes skromnost cen, bylo dobrou teèkou
za soutìí.
M. Exnerová a Z. Vít, NZDM Archa

Èertovské hrátky
na Masarykovì námìstí
Na Mikuláe pøipravujeme na Masarykovì námìstí nevídané èertovské hrátky.
V programu dìti pøedvedou èertovské taneèky a sehrají pohádku. Na plácku pøed
radnicí se bude dovádìt. Èerti u pekla, andìlé u brány nebeské, a vichni dohromady s kapelou ProRadost se budou èertovsky radovat.
Nenechte si ujít èas, kdy opravdoví andìlé sestoupí z nebes a èerti se moná z pekla
vyloupnou. A bude vechno pøipraveno
a nálada nejlepí pøivoláme Mikuláe. Jestli
opravdu pøijde a donese nadílku, to u záleí jen na Vás. Èím více èertíkù i andìlù,
tím lépe Mikuláe pøivoláme.
Zveme dìti a rodièe, náchoïáky i pøespolní, aby si pøili uít èertovských hrátek
a radování na Masarykovo námìstí 5. prosince v 17 hodin.
(EF)

Podìkování

24. øíjna ohrozil dùm na Praské ulici
poár zaloený nezodpovìdnými ivly
v tìsné blízkosti plynových rozvodù. Jen
díky duchapøítomnosti a odvahy paní Jaroslavy Dranarové nedolo k nejhorímu.
Okamitým pøivoláním policie, hasièù
a záchranné sluby a snahou oheò zpoèátku paralyzovat, zachránila dùm pøed
znièením. Dìkujeme.
Podìkování patøí rovnì policii, záchranné slubì a hasièùm, kteøí po pøíjezdu
okamitì vyvedli z bytù domu èp. 683
pìt dospìlých osob a dvì dìti a rychlým
zásahem poár vèas uhasili.

Pohádkové Vánoce s Èeským
rozhlasem Hradec Králové

aneb snìhová fréza za vánoèní ozdobu

Znáte dobøe pohádky a nevíte, co nadìlit vaim blízkým pod
stromeèek? Zkuste velkou vánoèní soutì Èeského rozhlasu
Hradec Králové Pohádkové Vánoce.
Od 1. do 24. prosince se dennì v nepravidelných èasech spoleènì s moderátory vypravíte do svìta naich i zahranièních
pohádek a pokud správnì v ivém vysílání odpovíte na soutìní otázku, mùete vyhrát pohádkové kníky, vánoèní stromeèky, CD a mnoho dalích cen. Podmínka je jediná, zavolat, jakmile se ozve znìlka Pohádkové Vánoce na telefonní èísla
495 582 222 nebo 495 582 223 a zkusit tìstí. Nápovìdu
najdete kadý den na stránkách Deníku východní Èechy, který
je hlavním partnerem rozhlasové soutìe. Kadý den jednoho
z vás odmìníme velkým dárkovým balíèkem. A pokud navíc do
dvacátého prosince na adresu Èeský rozhlas Hradec Králové,
Havlíèkova 292, 501 01 Hradec Králové doruèíte i originální,
vlastnoruènì vytvoøenou vánoèní ozdobu, máte monost vyhrát
hlavní cenu  snìhovou frézu. Vyuijte jedineèné vánoèní nadílky a proijte Pohádkové Vánoce s Èeským rozhlasem Hradec Králové. Èeský rozhlas Hradec Králové  frekvence 90,5
FM  východní Èechy, 95,3 FM pro Královéhradecko a 96,5
FM pro Rychnovsko.

Prosinec
V Hopsáèku
1.2. 12.
Vìdomí má absolutní svobodu
 víkendový semináø  pøednáí Petr Chobot
3. 12.
Mikuláská besídka  prosím zápis v klubu nebo volejte
15.30 hodin pro ty nejmení  spoleèná nadílka
17.30 hodin pro ty odvánìjí  nadílka po skupinkách
9. 12. Besídka Klubu Vánek
16. 12. Vánoèní besídka s Jaroslavou Holasovou
 tvoøení nejen pro pøedkoláky s pohádkou O Jeíkovi
18. a 20. 12.
Dopolední Vánoèní besídky malých Hopsáèkù
 koledy, tvoøení, pohádka a dáreèky
Klub SUN Náchod, obèanské sdruení
mateøské centrum, centrum volného èasu HOPSÁÈEK
sídlitì u nemocnice, výmìník tepla, ul. Zelená 157, Náchod
e-mail: hopsacek@seznam.cz, www.hopsacek.ttnet.cz/index.html
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Sport na Jiráskovì gymnáziu
První, s èím bych Vás ráda seznámila tento mìsíc, jsou výsledky krajského kola pøespolního bìhu. Ze tøí drustev naí
koly se nejlépe umístila nejstarí dìvèata (3. místo). V jednotlivcích si skvìle vedla Pavla Rousková, která svoji kategorii
vyhrála, a Milo Cvejn, který v tìké konkurenci vybojoval
5. místo.
Sportem, kralujícím minulý mìsíc se stal florbal.
První v øadì nìkolika turnajù bylo okrskové kolo starích
chlapcù, které kluci vyhráli, a hned následující úterý (30. 10.)
v okresním kole opìt pøedvedli svoji formu a po prvním prohraném zápase se sousedními komenïáky ji nenechali nic
náhodì a vechny zápasy mìli pevnì ve svých rukou. Celkovì
obsadili 1. místo a zajistili si tak postup do kola krajského.
Ani pro dìvèata u není florbal cizí. Aèkoli zdaleka nedosahují takového herního umìní jako kluci, zápal, bojovnost
a nadení jim nechybí, co dokázala pøi okresním kole v Polici
nad Metují. Ze sedmi drustev skonèila na 4. místì. Ocenìní si
zaslouí pøedevím Anèa Miltová, která svùj brankáøský debut
zvládla na výbornou, a Stáòa Krtièková, která patøila k výrazným
posilám týmu.
Jak si obì drustva vedla v krajském kole, se doètete a
v èísle následujícím, jeliko v dobì uzávìrky právì probíhal
lítý boj na plechárnì.
O tom, e je u nás na kole florbal v souèasné dobì opravdu
populární, svìdèí i úèast nejmladích studentù (primasekunda) v okresní soutìi. A e to klukùm opravdu jde, dokazuje
vítìzství. V krajském kole jim patøila pøíèka bronzová.
Ale nejenom florbalem je student gymnázia iv.

Pozvánka na pøednáku:
Oèkování a nové vakcíny,
prevence pneumokokových
onemocnìní
Poøádá Wyeth Whitehall Czech s. r. o.
ve spolupráci se Sítí mateøských center
a MC Hopsáèek
17. 12. 2007 od 9.30 do 11.30 hodin (2 hodiny)
v Mateøském centru HOPSÁÈEK
(sídlitì u nemocnice SUN v Náchodì, výmìník tepla,
ul. Zelená 157)
Pøednáí: odborný dìtský lékaø MUDr. Pavel ROZSÍVAL
z dìtského oddìlení fakultní nemocnice v Hradci Králové
Pøednáka je urèena zejména rodièùm dìtí do 5 let
Blií informace a pøihláky:
Simona Hlavatá, 608 970 406
Hlídání dìtí je zajitìno zdarma,
nutné je nahlásit poèet a vìk dìtí

Dne 31. 10. se konal støedokolský turnaj ve volejbale dìvèat. V konkurenci osmi drustev zvítìzil ná tým A, a tím se
kvalifikoval do krajského kola. Tým B skonèil na místì pátým.
Den poté se utkali chlapci. Ani ti se soupeøù nezalekli a stali se
vítìzi turnaje. Takté postupují na kraj.
Poslední mezikolní klání se odehrálo 9. 11. v prostorách
náchodského plaveckého stadionu. Plavala se tafeta 6x 50 m
volným zpùsobem. Dvì nae tafety (nejstarí dìvèata a mladí
kluci) si vedly na výbornou a budou moci své síly pomìøit
v krajském kole v Trutnovì.
Ocenìní si zaslouí zejména Pavla Marková a Josef Matyá,
kteøí ve své kategorii zvítìzili.
Vem naim reprezentantùm patøí dík a do nového roku pøejeme hodnì zdraví, dobrou kondici a mnoho sportovních úspìchù.
Petra Pùlpánová

Vánoční koncert Jakuba Smolíka
Čertovské hrátky na Masarykově náměstí
Hvězda nad betlémem Jiřího Škopka

Divadelní představení Hrátky s čertem
Adventní setkání u vánočního stromu
Vánoční kamion Coca Cola 2007

České Vánoce - vánoční koncert ZUŠ J. Falty Náchod
Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše
Vánoční koncert na zámku - ZUŠ Police nad Metují
Adventní setkání u vánočního stromu

Vánoční besídka v Hopsáčku „ Pohádka o Ježíškovi“
Vánoční koncert - Skřivánci

Vánoční koncert Komorního orchestru Slávy Vorlové

5.12.
5.12.
6.12.
9.12.
9.12.
12.12.
12.12.
13.12.
14.12.
16.12.
16.12.
18.12.
19.12.

Městské divadlo Dr. J. Čížka - 19 hod.

Vokálně - instrumentální soubor Jiráskovo gymnázium Náchod, GVU Náchod- 17 hod.

Mateřské centrum, sídliště u nemocnice - 15 hod.

Církev československá husitská a Českobratrská církev evangelická - Masarykovo nám. - 17 hod.

Velký sál na I. nádvoří - 18 hod.

Městské divadlo Dr. J. Čížka - 16,30 a 19,30 hod.

Městské divadlo Dr.J.Čížka - 17 hod.

Kouzelný kamion přiváží dětem Santa Clause, spoustu soutěží, her a dárků - Masarykovo nám. 15 - 19 hod.

Církev bratrská - Masarykovo nám. - 17 hod.

Městské divadlo Dr. J. Čížka - 15 hod.

Literárně hudební večer s vyprávěním jaroměřského výtvarníka - Městské divadlo Dr. J. Čížka - 19 hod.

Zábavné čertovské hry s nevídaným příchodem Mikulášské družiny přímo z nebes - 17 hod.

Městské divadlo Dr. J. Čížka - 19 hod.

Mateřské centrum, sídliště u nemocnice 15,30 a 17 hod.

Mikulášská besídka v Hopsáčku

3.12.

Církev římskokatolická a Církev adventistů sedmého dne - Masarykovo nám. - 17 hod.

Adventní setkání u vánočního stromu

2.12.

Vánoce 2007 v Náchodě

PF´
2008

J.J. Ryba - Česká mše vánoční
Živý betlém - Déčko Náchod
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

25.12.
25.12.
1.1. 2008

Za císaře pána

9.11. - 31.12.

Výtvarníci pro Manjullu

Město Náchod přeje svým občanům příjemné prožití svátků vánočních
a úspěšný vstup do roku 200
20088

Budova ZŠ - vernisáž 13.12. v 16 hod.

13.12. - 14.12. Vánoční výstava žáků ZŠ Náchod - Běloves

Městská knihovna

10.12. - 14.12. Děti dětem - vánoční prodejní výstava Déčka a MŠ Náchod

5. ročník charitativní výstavy Fotoklubu Náchod - Galerie Fotoklubu Náchod - PEKO Riegrova ul. Náchod

7.12. - 31.12.

Výstavní síň regionálního muzea - roh Zámecké a Tyršovy ul.

5.12.2007 - 31.1.2008 Pojďte s námi do cukrárny - výstava o historii cukrářství

Regionální muzeum Masarykovo nám.- vernisáž 4.12. v 16 hod.

5.12.2007 - 6.1.2008 Hej mistře, vstaň bystře - vánoční výstava ZŠ Plhov

24. ročník přehlídky umění regionu GVÚ Náchod - Otevřeno denně kromě pondělí 9 - 12 a 13 - 17 hod.

30.11.2007 - 13.1.2008 Náchodský výtvarný podzim

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - Městská knihovna

26.11. - 29.11. Vánoční prodejní výstava Klubu Vánek

Výstava fotograﬁí Jany Čížkové - Masarykovo nám. - Stálá galerie Fotoklubu Náchod v přízemí radnice

Dzis widze jutro wczoraj

Výstava fotograﬁí Zbigniewa Muziewicza - Galerie Fotoklubu Náchod - PEKO Riegrova ul. Náchod

Masarykovo náměstí - 18 hod.

Příběh o narození Ježíše Krista - Masarykovo nám.15, 16 a 17 hod.

Chrámový sbor a Komorní orchestr Slávy Vorlové - kostel sv. Vavřince - 9 hod.

Chrámový sbor a Komorní orchestr Slávy Vorlové - kostel sv. Vavřince - 24 hod.

13.10. - 6.12.

VÝSTAVY

24.12.

Vytrubování z věže Husova sboru - 17 hod.
Půlnoční bohoslužba - Husův sbor - 23 hod.
Slavnostní mše svatá „Půlnoční“ J.J. Ryba

24.12.

a pěveckého sboru Jiráskova gymnázia Náchod - Kostel sv. Vavřince - 15,30 hod.

Vánoční koncert pěveckého sboru HRON

23.12.

Komponovaný pořad náchodských církví - Městské divadlo Dr. J. Čížka - 19 hod.

XVIII. SVOBODNÝ ADVENT

22.12.

Městské divadlo Dr. J. Čížka - 19 hod.

CHYBÍ VÁM PENÍZE A BANKA VÁM NEPÙJÈÍ?

NEBANKOVNÍ PÙJÈKY
Pro zamìstnance, dùchodce, podnikatele
i eny na MD  BEZ RUÈITELE!!!

NAVTIVTE NAI
NOVÌ OTEVØENOU KANCELÁØ V NÁCHODÌ:
Kamenice 155 (budova bývalé Itálie), 2. patro (naproti výtahu)
l.cz
firea
.pro
www

739 275 119
ÁDNÉ POPLATKY PØEDEM!

l.cz
firea
.pro
w
w
w

HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY PRO OBLAST:
Èeská Skalice, Jaromìø, Police n. Metují, Broumov, Teplice n. Metují

Støední kola gastronomie,
hotelnictví, obchodu a slueb
HRONOV

NAI ABSOLVENTI
 NAE VIZITKA
www.hshronov.cz
JSME TU PRO VÁS !
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Nae
náchodská televize
První, co návtìvníka studia Náchodské televize zaujme, jsou
 kavky (èti Kafky), na jedné ze skøínìk pìknì seøazený
houf keramických ptákù s poøádnì dlouhým zobákem. Asi proto se stal tenhle dloubavý pták symbolem prestiní Mezinárodní soutìe televizních studií. Do soutìe KAFKA kadoroènì poøádané na podzim v moravské Kopøivnici zasílají své televizní snímky vìtí i mení studia, to náchodské patøí k tìm
nejmením. Ne vak svými úspìchy. V kategorii Zpravodajství,
Reklama, Dokument získali Náchodtí od roku 1998, kdy se
soutìe úèastní, ji nejedno ocenìní  s diplomy i ty ji výe
zmínìné kavky.
Úspìní byli i letos, ze 40 snímkù, zaslaných do soutìe KAFKA
2007, byl ten z Náchoda mezi 15 nominovanými na ocenìní.
Dokumentu Jaroslav Celba nakonec porota pøiøkla 3. místo,
a tím dokonce pøedbìhl snímky studia, pracujícího pro ÈT.
Porota sloená ze pièkových televizních pracovníkù se vyjádøila, e snímek náchodského studia byl jedním z nejlepích, které v soutìi byly. Mezi èleny poroty zasedá napøíklad Stanislav
Motl, publicista a reportér z praské TV Nova, PhDr. Martin
Lokík z Katedry urnalistiky UK Praha a pøedsedkynì PhDr.
Lenka Poláková, éfredaktorka ÈT Ostrava, navíc poznamenala: Vechna vae práce je dìlána srdcem.
Významným ocenìním práce studia byl diplom z Tour Region Písek 2002, kdy snímek Rozko zajistil Náchodským postup do mezinárodní soutìe v Karlových Varech s poznámkou
porotcù takhle by mìla vypadat propagace regionu.

Úèast v soutìích vak není hlavní èinností malého studia
 dvojèlenný tandem redaktorka Jitka tìpánková a kameraman Petr Rousek musí spolu s externími moderátory zajiovat
pøedevím pravidelné týdenní vysílání, sloené ze zpravodajství
z Náchoda i irího okolí, pozvat diváky na kulturní a sportovní
akce, prezentovat zajímavosti z regionu, dát prostor i zajímavým amatérským snímkùm pøedevím s cestovatelskou tématikou Za 13 let svého trvání je to ji poøádnì dlouhá øada filmových snímkù. Pøibyly k nim i dokumenty, které pøevzalo a vysílalo praské televizní studio pro svou nedìlní Toulavou kameru.
Byly natoèeny a pøipravují se i dalí dokumenty o významných
náchodských osobnostech, vzniká tak cenný historický archív.
Vyhláené soutìe pøilákají nejen pozornost divákù, ale jsou
i mìøítkem sledovanosti a zájmu veøejnosti. A ten je podle zápisu pøihláených dost znaèný, odpovídají diváci nejen z mìsta,
jednou z pravidelných úèastnic je také pacientka z náchodské
nemocnice.
Nejsou to jen televizní aktivity, které náchodské studio pøipravuje, letos se uskuteènily ji potøetí panìlské dny, spojené s kulturním i spoleèenským programem, kdy máme monost
poznat panìlsko, ale i Náchod, jako místo zajímavé pro hosty
ze panìlska.
A na co se mùeme dále tìit? Na spoustu zajímavých snímkù
 dokument o náchodském zámku Kuronská cesta, architektuøe mìstského divadla a hotelu Beránek i náchodské radnice, projdeme si mìsto po stopách knihy Josefa kvoreckého
a jetì spoustu dalích témat napadá náchodské televizáky,
kteøí si vedle finanèní dotace od mìsta musí na svou èinnost
vydìlat reklamou, propagaèními snímky i dalími zakázkami,
abychom se kadý veèer od úterka do støedy mohli podívat, co je
u nás nového.
Vìra Vlèková

Z pohádky do pohádky

Pozvánka

Zápisem naneèisto proli budoucí prvòáèkové, kteøí se svými rodièi navtívili zaèátkem listopadu Pohádkovou kolu na
Drtinovì námìstí v NáchodìStarém Mìstì. Rodièe si ovìøili
nìkteré pøedpoklady dìtí potøebné ke vstupu do první tøídy
a ty se s dostateèným pøedstihem seznámily s prostøedím koly.
Na jedno zimní odpoledne oila budova známými postavami
z pohádek. áci 5. tøídy se nadenì chopili svých rolí a malé
navtìvníky pohádkami v pøestrojení provázeli. V perníkové
chaloupce poèítali pøedkoláci s Janíèkem a Maøenkou perníky,
poznávali tvary a barvy. U Ferdy Mravence  práce veho druhu  vyzkoueli støíhání, lepení, malování a práci na PC.
S Popelkou pøebírali jednoduché geometrické tvary a v chaloupce U pejska a koèièky tøídili ovoce a zeleninu, ukázali správné
uchopení tuky a za doprovodu rytmických nástrojù si se zvíøátky zazpívali. Znalost pohádek, bohatost slovní zásoby a výslovnost pøedvedli vodníkùm v Popletených pohádkách.
Svou fyzickou dovednost si provìøili v tìlocviènì pøi zdolávání pøekákové dráhy pod bedlivým dohledem Obra a Paleèka.
Za pøedvedené výkony byli odmìnìni sladkými perníèky
a drobnými dárky z výtvarné
dílny kolní druiny.
S pohádkovým odpolednem
se rozlouèili v roli divákù. áci
4. tøíd pro nì pøipravili ukázku poèítání, zpìvu a dramatizace v angliètinì. kolu opoutìli ji za setmìní, plni dojmù
a nových záitkù. A Jan Amos
Komenský? Ten se ve vestibulu budovy ze své majestátné
výky jen tajuplnì usmíval.

Srdeènì vás zveme na dny otevøených dveøí na Vyí odborné kole
zdravotnické a støední zdravotnické kole Trutnov.
Vyuèující i áci vás rádi pøivítají v budovì koly i na blízkém
internátì v pátek 7. prosince (1518 hodin) a v sobotu 5. ledna (912 hodin).
Prohlédnete si budovu koly vèetnì odborných uèeben, získáte zde informace o obsahu studia oborù, které se otevírají v pøítím
kolním roce. Budete informováni o pøijímacím øízení, které bude
probíhat bez pøijímacích zkouek. Obory zakonèené maturitní
zkoukou jsou zdravotnické lyceum (denní) a zdravotnický asistent (denní i dálková forma studia).
Uplatnìní absolventù zdravotnických kol na trhu práce je
velmi vysoké, na naí kole lze dále pokraèovat ve studiu na
Vyí odborné kole, a to
v denním tøíletém pomaturitním oboru diplomovaná veobecná sestra,
jeho absolventi a absolventky získávají plnou
zdravotnickou kvalifikaci
a titul diplomovaný specialista. Podmínkou pro
studium tohoto oboru je
maturitní zkouka získaná na jakékoliv støední
kole.
Tìíme se na vai návtìvu. Dalí informace
o kole mùete získat na
naich webových stránkách: www.szstrutnov.cz.
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* * *

INFORMACE Z MÌSTSKÉHO PIVOVARU

* * *

Zlatá medaile z mezinárodní soutìe The European Beer
Star Award 2007 a titul Pivovar roku 2007 pro Pivovar Náchod

15. listopadu v nìmeckém Norimberku pøevzali zástupci náchodského pivovaru významné
ocenìní z 4. roèníku soutìe The European Beer
Star Award 2007 (Evropská pivní hvìzda). Prestiní ocenìní
v kategorii tmavých piv obdrel pivovar za svùj tmavý leák Primátor Premium Dark (je to ji ètvrté letoní významné ocenìní
tohoto piva)  leák zde navíc obhájil své loòské prvenství. Letos
v Norimberku uspìlo i dalí náchodské pivo a to svrchnì kvaený
polotmavý leák anglického typu Primátor English Pale Ale, které se v kategorii Brown Ale umístilo na tøetím místì a oslavilo tak
rok od svého uvedení na trh.
Týden pøedtím získaly ocenìní od Sdruení pøátel piva (SPP)
ve svých kategoriích Primátor 13% Polotmavý  2. místo a 16%
Primátor Exkluziv 3. místo  ceny byly pøedány za hojné
úèasti médií a dalích významných osobností pøi slavnostním udìlování cen za rok 2007 v Pivovarském
dvoøe Zvíkov. Nejcennìjím úspìchem je vak vyhláení Pivovaru Náchod SPP Pivovarem roku
2007  pivovar tento titul získal ji podruhé (poprvé to bylo v roce 2005). SPP kadoroènì vyhlauje a oceòuje nejlepí piva, pivovar, pivovarskou osobnost, hospodu a udìluje i dalí ocenìní a právì
náchodský pivovar sbírá ceny za nejlepí piva pravidelnì.
Od ledna 1993, kdy je pivovar akciovou spoleèností 100% vlastnìnou mìstem Náchod, jich do dneního dne z rùzných degustaèních soutìí obdrel
celkovì 105, z toho 26 zahranièních  PRIMÁTOR® tak
patøí k nejlépe hodnoceným znaèkám piv v Èeské republice. Nejúspìnìji si vedou právì ji zmiòovaná piva, kdy Premium Dark
jich ji získal 22 a Exklusiv 21. Celkovì letos pivovar získal 15
nových ocenìní.
Nyní ji k pøedvánoèní nabídce, kdy si dovolíme nae zákazníky informovat o tom, e tradièní speciální Sváteèní leák je moné letos opìt zakoupit i ve speciálním sváteèním multipacku na
10 kusù 0,5 l lahví (motiv packu je shodný s etiketou)  urèitá
èást produkce bude navíc jako ji tradiènì vybavena zbrusu novou etiketou s vánoèním motivem. Speciální leák mùe vhodnì

doplnit sváteèní veèeøi v rodinném kruhu èi silvestrovské posezení s pøáteli. K dispozici jsou také dalí multipacky urèené pro pivo
Weizenbier, první varianta obsahuje 6 lahví 0,5 l a druhá
4 lahve 0,5 l a originální speciální 0,5 l sklenici s logem pivovaru.
Dále je pro Vás pøipravena úplná novinka a to nový exkluzivní
pack Paleta chutí  speciální odnosný karton obsahující 7 lahví
0,5 l piva Primátor: Premium, Premium Dark, 13% Polotmavý,
16% Exkluziv, 21% Rytíøský a 24% Double, Weizenbier a elegantní sklenici na noze o objemu 0,2 l. Packy se mohou stát vhodným
dárkem právì pro letoní svátky pro Vae blízké nebo pøátele
mimo region a tato balení je moné samozøejmì zakoupit v nai
pivovarské prodejnì (Dobroovská 130), kde mùete získat vedle
kompletního sortimentu i rùzné reklamní pøedmìty a sklenice.
Mùete zde zakoupit samozøejmì i ji zmínìný Primátor English Pale Ale. Pivo, které se vyznaèuje tmavou jantarovou barvou, bohatým chmelovým aroma
a specifickou hoøkou chutí po originálních anglických chmelech, které zanechávají v ústech na patøe jemnou hoøkou chu. Pivo se vyznaèuje lehkostí a svìestí, je k dispozici v nevratných lahvích
o obsahu 0,33 l a je moné jej nyní zakoupit také
i v dárkovém sixpacku.
Jaká je v souèasnosti bìná provozní doba prodejny? Pracovní den: 917 hod, sobota: 912 hod
a nedìle zavøeno. Zde si dovolujeme zákazníky
upozornit na zmìny v prodejní dobì v období svátkù. Ve dnech 24.26. 12. bude zavøeno, v období
27.28. 12. bude otevøeno od 9 do 15 hod, 29. 12.
a 31. 12. bude otevøeno od 9 do 12 hod. a ve dnech 30. 12. 2007
a 1.2. 1. 2008 bude zavøeno.
Dovolte mi na závìr, abych podìkoval jak naim obchodním
partnerùm, tak koneèným spotøebitelùm, za pøízeò vìnovanou
Pivovar Náchod a znaèce PRIMÁTOR® v roce 2007 a popøál Vám
vem pøíjemné proití vánoèních svátkù a v novém roce mnoho
dní proitých ve zdraví, tìstí a spokojenosti.
Vyuívám této pøíleitosti a oficiálnì dìkuji za odvedenou
práci vem naim zamìstnancùm, kteøí se i letos zaslouili
o dobré jméno a výsledky náchodského pivovaru.

Poární sport  Náchodská hasièská primátor liga
Slavnostní vyhláení vítìzù
Dne 17. listopadu od 19.00 hodin probíhalo slavnostní zakonèení Náchodské hasièské primátor ligy v hasièské zbrojnici
Jestøebí. Ji po esté jsme se seli, abychom pøedali vítìzùm
poháry. V letoním roce se soutìe celkem zúèastnilo 32 drustev muù a 15 drustev en v sedmi kolech soutìe, která se
konala na území okresu Náchod.
Vítìzem letoního roèníku v kategorii mui se stalo drustvo z Velkého Tøebeova. Drustvo z Jizbice skonèilo a na
13. místì, co není pro zaèátek, zas a tak patné. Kadý nìkde musí zaèít. A v kategorii en zvítìzily eny z Kramolny.
eny z Lipího se umístily na 9. místì.
A na samotný závìr bychom chtìli podìkovat vem organizátorùm, závodníkùm a sponzorùm za jejich obìtavou práci, kterou vykonali. Velké dík patøí také divákùm, kteøí nám vytváøeli velice dobrou soutìní atmosféru.
Mnoho zdaru v pøítím roce pøeje
Petr Bøenda, starosta SDH Jizbice
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Zmìny v hromadné dopravì
Optimalizace dopravního systému by
mìla probìhnout k 1. 9. 2008, spolu se
zbytkem Královéhradeckého kraje. Tarifní
integrace území, tedy propojení stávajících integrovaných dopravních systémù
(IDS) IREDO Náchodsko a Rychnovsko
probìhne ji k 1. 1. 2008. Nyní k tomu,
jakým zpùsobem integrace probìhne.
V souvislosti s integrací dojde ke sjednocení tarifních podmínek vech dopravcù. Znamená to, e pøi cestì s rùznými
dopravci zaplatí cestující v IREDO vdy
stejnou cenu a to i pøi cestì s pøestupem
nebo oklikou. Území je rozdìleno do tarifních zón, jedna zóna zahrnuje obvykle
jednu nebo více obcí. Mezi jednotlivými
zónami platí jednotné jízdné, které je
shodné bez ohledu na poèáteèní a cílovou
zastávku v rámci zvolených zón. Jízdenka IREDO také umoòuje vyuít za stejnou cenu spojení s pøestupem nebo oklikou za pøedpokladu, e nedojde k poruení tarifních podmínek. V pøípadì, e
cestující bude chtít vyuít spojení s pøestupem, nahlásí pøi nástupu øidièi cílovou
zónu, resp. její èíslo a dostane jízdenku
pro celou trasu. Tuto jízdenku pak pøedloí v návazných spojích. Na tuto jízdenku bude moné cestovat autobusem i vlakem. V autobusech v rámci integrovaného území bude platit pouze tarif IREDO,
který nahradí dosavadní kilometrický tarif. V pøípadì, e autobus pojede mimo
vymezené území IDS, bude cestující odbaven tak jako dnes, to znamená kilometrickým tarifem a to i z/do zastávky, která
je v IDS. Na eleznici zùstává kromì tarifu IREDO nadále v platnosti tarif Èeských drah a cestující si bude moci vybrat,
jaký tarif pouije. Co se týèe výe tarifu,
ceny vycházejí ze souèasné cenové hladiny. Na nìkterých relacích mùe dojít ke
zvýení cen jízdného, vìtinou o 1 a
3 Kè. To je ale vyváeno tím, e dojde
k výraznému zlevnìní jízd s pøestupem.
Cestující, který nemá monost jet pøímo,
zaplatí stejnì jako pøi pøímé jízdì. Jízden-

ku pro celou trasu zakoupenou v prvním
dopravním prostøedku pouze pøedloí
v návazných spojích. Dále je jízdné poèítáno po nejpøímìjí trase, cestující tak nebude platit rùzné okliky a zajíïky, po
kterých daný autobusový spoj jede. Tarif
IREDO nabízí také výhodné èasové sedmidenní nebo tøicetidenní jízdenky. Jejich
zakoupení se vyplatí kadému, kdo cestuje dennì. Sedmidenní jízdenka je 9násobkem jednoduchého jízdného, tøicetidenní jízdenka je 32násobkem jednoduchého jízdného. Tyto jízdenky také platí pro
vechny autobusové dopravce a jejich linky zapojené v IDS i pro vlaky a to vèetnì
rychlíkù, které objednává Ministerstvo
dopravy ÈR. Pøi vyuití tìchto jízdenek
je moné uetøit a stovky korun mìsíènì.

V tarifní mapce jsou uvedeny ceny obyèejného jízdného ze zóny, do které spadá
Náchod, do vech ostatních zón a dále pak
seznam zón a zastávek do nich zaøazených. Vechny jízdenky IREDO je moné zakoupit jako obyèejné, polovièní, nebo
s pøísluným prùkazem také ákovské,
studentské nebo ZTP. Nový tarif by mìl
být zaveden od 1. 1. 2008.
Témìø vekerá doprava je objednávána a hrazena Královéhradeckým krajem,
jen zøídil spoleènost OREDO k organizování dopravní obslunosti, tak aby byly
finanèní prostøedky kraje vynakládány co
nejefektivnìji a zároveò dopravní obslunost co nejvíce vyhovovala potøebám obcí,
kol, zamìstnavatelù a cestující veøejnosti.
Ing. Vladimír Záleský

III. etapa osazování eleznièního náspu  v Raisovì ulici
Bìhem øíjna 2007 probìhlo osazování
eleznièního náspu v Raisovì ulici. Jedná
se ji o tøetí etapu zkulturnìní eleznièního náspu, který protíná celé mìsto
Náchod. Po nezbytných úpravách zde byly
vysazeny desítky kusù kvetoucích a pokryvných keøù. Tato akce probìhla za
pomoci studentù Komenské základní koly
a jejich vyuèujících. Tímto bych chtìla
jménem mìsta Náchod podìkovat vem
ákùm, kteøí se na výsadbì podíleli!
Tìíme se na dalí spolupráci.
Barbora Müllerová, DiS.  odbor P
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SPORT s p o r t

s p o r t

Program mistrovských zápasù v kuelkáøské hale SKK Primátor Náchod  prosinec
SO 1. 12.
11.00
Náchod  umperk
I. liga eny
SO 1. 12.
15.00
Náchod  Louèovice
I. liga mui
NE 2. 12.
10.00
Náchod  Blansko
I. liga dorostenci
NE 2. 12.
10.00
Náchod  Blansko
I. liga dorostenky
SO 8. 12.
13.00 Náchod  SKV Rot Weiss Zerbst Liga mistrù
SO 15. 12.
8.00 Dorostenecký turnaj o Pohár starosty mìsta
V ostatních termínech pokraèuje turnaj amatérù o Pohár øeditele pivovaru Náchod
Frantiek Majer st.

Plavání

Sportovní zaøízení mìsta Náchoda, pøíspìvková organizace
Krytý plavecký bazén Náchod  plavání pro veøejnost o vánoèních prázdninách 2007
sobota
nedìle
pondìlí
úterý
støeda
ètvrtek
pátek
sobota
nedìle
pondìlí
úterý
støeda

22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008

13.0018.00
13.0018.00
zavøeno
zavøeno
13.0019.00
5.307.30
5.307.30
13.0018.00
13.0018.00
zavøeno
13.0018.00
5.307.30

18.0021.00

nudi

13.3020.00
3.3020.00
18.0021.00

nudi

13.3019.00

ZIMNÍ STADION V NÁCHODÌ

SO 1. 12. 2007 od 9.00 a 13.00
eny  Orel Hradec Králové
od 11.00 a 15.00 mui
Slavia  Hradec Králové
SO 8. 12. 2007 od 9.00 a 13.00
eny  Slavia Hradec Králové
od 11.00 a 15.00
mui  TJ Dvùr Králové
SO 22. 12. 2007 od 9.00 hod.
MEMORIÁL Rendy Hubky st.
4+2 turnaj

Ostatní akce

ve sportovní hale Na Hamrech

NE 2. 12. 2007
od 8.00 do 14.00 hod. aerobik
5. 7. 12. 2007
BURZA STØEDNÍCH KOL A UÈILI
Jde o tradièní prezentaèní akci støedních
kol, která je poøádána za úzké spolupráce s Regionální hospodáøskou komorou SVÈ  jednatelstvím v Náchodì. Cílem výstavy je usnadnit ákùm 9. tøíd
základních kol a jejich rodièùm výbìr
støední koly  støední odborné koly, støedního odborného uèilitì nebo gymnázia.

Program mistrovských utkání drustev
achového oddílu TJ Náchod na prosinec 2007:
2. 12. Snìka TJ Náchod A
 K JOLY Lysá nad Labem B
2. 12. NIKI TJ Náchod C
 TJ Slavia Hradec Králové D
9. 12. Vinona TJ Náchod E
 Sokol Èervený Kostelec B
16. 12. Masporex TJ Náchod D
 Sokol Hradec Králové A
Hrací místnost: Snìka TJ Náchod A a B
hrají svá domácí utkání v areálu Snìka
v. d., Jugoslávská 260.
Ostatní drustva v klubovnì O TJ Náchod, Kino Vesmír 3. patro.
Více na http://sachytjnachod.sweb.cz/

VEØEJNÉ BRUSLENÍ PROSINEC 2007  1. 1. 2008
Datum
Den
Veøejné bruslení
Disko bruslení
1. 12.
Sobota
1416
1719
2. 12.
Nedìle
1416
8. 12.
Sobota
1416
1719
9. 12.
Nedìle
1416
15. 12.
Sobota
ZRUENO
1719
16. 12.
Nedìle
1416
22. 12.
Sobota
1416
1719
23. 12.
Nedìle
1416
24. 12.
Pondìlí
1214
25. 12.
Úterý
1416
1719
26. 12.
Støeda
1416
27. 12.
Ètvrtek
1416
1719
28. 12.
Pátek
1416
29. 12.
Sobota
1416
1719
30. 12.
Nedìle
1416
31. 12.
Pondìlí
1416
16.3018.30
1. 1.
Úterý
1416
Posledním sokolským Nazdar se 10.
listopadu 2007 rozlouèili náchodtí sokolové s bratrem Josefem Havlíèkem, který
zemøel ve vìku 88 let. Byl sokolem od
mládí, cvièil na sletech v roce 1938 i 1948.
Po obnovení Sokola v roce 1990 se jako
místostarosta jednoty podílel na obnovì
èinnosti. Se svojí manelkou Vìrou nastoupili na znaèky ve skladbì Vìrné gardy na XII. i XIII. vesokolském sletu.
V letech 19962004 se o chod jednoty

ve sportovní hale Na Hamrech

achy

Na Stri 1795, Náchod, tel.: 491 421 021
e-mail: zs.nachod@seznam.cz

Rozlouèení

Volejbal

staral jako její starosta. Za obìtavou práci pro sokolskou organizaci byla bratru
Havlíèkovi udìlena
bronzová medaile
ÈOS a patøí mu ná
upøímný dík.
Èest jeho památce!
Výbor Sokola
v Náchodì

achový oddíl TJ Náchod poøádá dne
26. 12. 2007 ji 44. roèník vánoèního
bleskového turnaje, hraného jako krajský pøebor jednotlivcù v bleskovém achu pro rok 2008.
Místo konání:
aula Z TGM, Bartoòova 1005, Náchod
Prezentace:
7.308.45 hod., zahájení: 9.00 hod.
Tempo hry: 2x5 minut
1. místo: 1200 Kè
Ceny pro vítìze KP (jen hráèi z KHS):
400+200+100 Kè
Startovné: 80 Kè
Srdeènì zvou poøadatelé.
Jan Novotný

prosinec 2007
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Atletika
Zhodnocení letoní atletické sezony tréninkové skupiny Jiøího Vondøejce
V letoním roce 2007 jsme dosáhli zatím nejlepí výsledky. Marcelu Vondøejcovou a Alee Voborníka jste mohli vidìt
na mistrovství svìta do 17 let v Ostravì.
Pøenosy pøenáel i program ÈT 4 SPORT.
Marcela postoupila a do semifinále na
200 metrù a bìela i ve tafetì Èeské
republiky. Ale nastoupil v závodì na 400
metrù.
Z mistrovství ÈR rùzných vìkových
kategorií jednotlivcù jsme si letos pøivezli celkem 6 zlatých, 5 støíbrných a 3 bronzové medaile a celou øadu umístìní ve
finálové osmièce. Z akademického MÈR
støíbrnou a bronzovou medaili. Velkou
mìrou pøispìly sprinterky Marcela Vond-

øejcová a Elika Vídeòská a chodkynì
Markéta Kopecká a Veronika Linhartová
k zisku historické bronzové medaile
v extralize drustev en. Jirka a Honza
Vondøejcovi a Ale Voborník zase pomohli
postoupit drustvu muù do extraligy pro
pøítí sezónu.
Èeskou republiku v tomto roce dále
reprezentovali chodci Ondøej Ciasto a Michal Kopecký na mezistátním utkání actva v Tøebíèi a chodkynì Markéta Kopecká na mezistátním utkání dorostenek
v chùzi v Podìbradech a na mezinárodních závodech v Litvì.
Jiøí Vondøejc

prosinec 2007

Program

kolského zaøízení
pro dalí vzdìlávání
pedagogických pracovníkù

M Kurz francouzského jazyka pro zaèá-

teèníky  kadý ètvrtek 16.30 a 18.00
hodin, místo konání: Praská 1759, Náchod, lektor: Sonia Bardet, rodilá mluvèí
M Kurz francouzského jazyka pro mírnì pokroèilé  kadé pondìlí 16.30 a
18.00 hodin, místo konání: Praská 1759,
Náchod, lektor: Mgr. Ilona Horáková
M Kurz anglického jazyka pro zaèáteèníky  kadou støedu od 15.15 do 16.45
hodin, místo konání: Praská 1759, lek-

tor: Mgr. Pavel Smola. Ceny jazykových
kurzù: 2900 Kè/ kolní rok (60 vyuèovacích hodin)
M 3. prosinec 2007, 12.0014.00 hodin,
Angliètina nemusí být nuda. Getting them
to Chit Chat in English, lektor: Jana
Spáèilová, Oxford University Press, Hamra  Praská 1759, Náchod
M 4. prosinec 2007, 8.3015.30 hodin,
Motivace, tvoøivý pøístup a hra ve slohu
a literární výchovì, lektor: Mgr. Zdenìk
Dlabola, Hamra  Praská 1759
M 5. prosinec 2007, 9.0013.00 hodin,
Mluvený projev  hlasová hygiena, lektor: Mgr. Jana Portyková, Hamra  Praská 1759
M 6. prosinec 2007, 13.3017.30 hodin,
Digitální fotoaparát ve kole, lektor: Vladimír Beran, ZU Police nad Metují, výtvarné oddìlení
M 13. prosinec 2007. 14.0017.30 hodin,
Open Source Software ve výuce matematiky a fyziky  Maxima, lektor: Mgr.
Michal Musílek, Jiráskovo gymnázim Náchod, Øezníèkova 451
kolské zaøízení pro dalí vzdìlávání pedagogických pracovníkù, pracovitì Náchod, dìkuje vem svým pøíznivcùm z øad
pedagogù i neuèitelské veøejnosti a pøeje
mnoho zdraví, tìstí a úspìchù v nadcházejícím roce 2008.
Pøihláky a dalí informace mùete získat na: www.cvkhk.cz, tel. èíslech: 491
422 416, 722 569 515

Pøehled kulturních akcí
v prosinci 2007 v Regionálním muzeu

Ve dnech 5. 12. 2007 a 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. Vernisá probìhne v úterý 4. 12. 2007
v 16.00 hod.; její souèástí bude té ukázka techniky zdobení perníèkù, kterou pøiblíí studentky hotelové koly
v Hronovì. Otevøeno je dennì mimo nedìle a pondìlí 912;
1317 hod., v sobotu 812 hod. Ve dnech 24. 12., 25. 12.,
31. 12. 2007 a 1. 1. 2008 zavøeno.

Hej mistøe, vstaò bystøe!
Od 5. 12. 2007 do 6. 1. 2008 si mohou návtìvníci
v pøednákovém salonku a chodbì budovy stálé expozice muzea na Masarykovì nám., èp. 18 v Náchodì prohlédnout výstavu prací  pøedevím keramiky, ale i dalích výtvarných
technik  ákù Z Plhov. Výstava je doplnìna té pracemi
jejich uèitelù. Vernisá se uskuteèní v úterý 4. 12. 2007.
Otevøeno je dennì mimo pondìlí 912; 1317 hod. Ve dnech
24. 12., 25. 12., 31. 12. 2007 a 1. 1. 2008 zavøeno.
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Stomatologická pohotovost  prosinec
1. a 2. 12.
8. a 9. 12.
15. 12.
16. 12.
22. a 23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
29. a 30. 12.
1. 1. 2008
5. a 6. 1. 2008

MUDr. Ivana Vejmolová
Velké Poøíèí
MUDr. Eva Vinterová
Náchod
MUDr. Jarmila Vokùrková
Èervený Kostelec
MUDr. Boena Rysnarová
Èervený Kostelec
MUDr. Radmila Sedláèková
Náchod
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod
MUDr. Milan Hýbl
Náchod
MUDr. Blanka Hulánová
Nové Mìsto nad Metují
MUDr. Helena Ansorgová
Èervený Kostelec
MUDr. Blanka Grummichová
Náchod
MUDr. Frantiek Balský
Náchod

PROGRAM
prosinec 2007

_ Sobota 1. prosince  912 hodin 

výtvarná dílna Déèka Náchod
Adventní a vánoèní dekorace  3. tvoøivá dílna kreativního klubu
Pod vedením lektorky si vyrobíte pùvabnou a originální vánoèní výzdobu svého
domova: vìneèky, svícny, zvíøátka ze sena,
pøání a jmenovky. Pro zájemce bude
moné pokraèovat i v pøedchozích dílnách
výroby perkù z korálkù, drátkù a batikovaného hedvábí. Vítáme donesení vlastního materiálu na vánoèní dekorace: vìtvièky rùzných jehliènanù, vìtvièky s èervenými plody, seno, polystyren. krouky
na vìneèky, ozdobné kvìtináèky, iky,
male, svíèky, ètvereèky z pomeran-èové
kùry. Poplatek 100 Kè, v pøípadì zanechání jednoho výrobku pro vánoèní výstavu Déèka 50 Kè.
_ 5. 12. 2007 v 15.00 hodin
Mikuláská besídka pro dìti
Vechny dìti a jejich rodièe zveme na
Mikuláskou besídku s nadílkou do Déèka, kde si uijete plno legrace a zábavy
pøi tradièní mikuláské besídce plné her
a soutìí. Dìti èekají zábavné hry o ceny,
vystoupení naich kroukù a návtìva Mikuláe s èertem a andìlem.
Kde: v DDM Déèko, velký sál
Cena: vstupné 15 (dìti) a 20 Kè (rodièe) Kapacita omezena, vstupenky pouze v pøedprodeji!
_ 5. 12. 17 hod. Náchodské èertovské
hrátky na Masarykovì námìstí  velká
Mikuláská show pøed radnicí  èertovské tance a andìlské taneèky, soutìe

Náchodská 548
tel: 491 482 000
Denisovo nábøeí 665
tel: 491 421 920
Vìtrník 720
tel: 491 462 331
ul. Man. Burdych. 325
tel: 491 463 237
Kostelecká 1204
tel: 491 426 926
Bartoòova 1006
tel: 491 421 604
Hálkova 367
tel: 491 428 636
Náchodská 145 (Stavostroj)
tel: 491 476 176
Sokolovská 317
tel: 491 462 800
Raisova 677
tel: 491 422 104
Komenského 319
tel: 491 424 326

a hry. Mikuláská druina sestoupí mezi
dìti pøímo s nebes. Akce je poøádána
v rámci projektu Kulturní Most ve spolupráci s o. s. NPS a Mìstem Náchod.
_ 7.9. 12.  Èertovské hrátky u Krakonoe  tradièní víkendovka na horách
naplnìná hrami na snìhu, stavbou a sjídìním tobogánu  zavreno èertovským
pøekvapením a nadílkou. Informace Gerd
Weinlich.
_ Výstava Dìti dìtem
10.14. 12.  Hala Mìstské knihovny
Dìti dìtem  vánoèní prodejní výstava
Déèka a mateøských kol  výtìek urèen na kolné pro program Adopce na
dálku. Na výstavì najdete výrobky dìtí
a ostatních èlenù naich kroukù, ale také
výrobky dìtí z náchodských mateøských
kol. Výstava zaèíná 10. 12. 2007 ve
12.00 a bude zahájena vernisáí odpoledne v 16.00, a proto neváhejte a pøijïte
se podívat co nejdøíve, dokud se bude jetì na co dívat. Návtìvní doba výstavy
bude dalí dny shodná s provozem knihovny. Ukonèení výstavy plánujeme na pátek 14. 12. 2007 v 15.00 hodin.
_ 14.16. 12. Zimní kola her pro mláde, instruktory a vedoucí oddílù  Víkend se záitkovými aktivitami a programy na snìhu, které jsou vhodné pro dìtské oddíly a mládenické skupiny. Zimní
modifikace známých her, metodická doporuèení. Program je podpoøen grantem
Královéhradeckého kraje, informace Gerd
Weinlich.
_ 25. 12. Tradièní ivý Betlém na Masarykovì námìstí  15, 16 a 17 hodin
 komponované pøedstavení pøíbìhu o narození Jeíka v Betlémì, se ivými zvíøátky v jeslích a pøíchodem tøí králù. Pøijïte si zazpívat ve svátek vánoèní s pastýøi
a koledníky tradièní koledy.

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 pohádku

Vodníkova Hanièka

V sobotu 1. prosince v 15 hodin.

Èertovská podkova
V sobotu 8. prosince v 15 hodin
a 15. prosince v 15 i v 17 hodin.

Døevìný domeèek
Pøedstavení mladých loutkáøù
v sobotu 22. a 29. prosince vdy
v 15 hodin.

www.detemproradost.com
_ 5. ledna 2008  4. dílna kreativního

klubu  korálky z hmoty Fimo
Výroba netradièních a originálních korálkù a perkù z nich. Pro úasné výrobky
není tøeba zvlátní zruènost a pøesto vznikají pùvabné ozdoby vyuitelné pro bìné noení. Poplatek 100 Kè.
_ Mateøské centrum MC Mácíèek
Vechny maminky s dìtmi zveme do naí
herny, která je otevøena kadý vední den
dopoledne pro setkávání maminek bez
omezení a bez poplatku.
Programy MC: spoleèné cvièení a tvoøení
rodièù s dìtmi (vhodné od 2 rokù) kadou støedu 1011 hodin, vstupné 30 Kè
Vede: Tereza Iová, DiS.
 informace na tel: 774 223 296

prosinec 2007
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Senior klub

Ètvrtek 6. 12. POJÏTE S NÁMI DO CUKRÁRNY  spoleèná
návtìva výstavy ve výstavní síni muzea (roh Tyrovy a Zámecké ulice)  tématika se týká cukráøství a peèení  sraz zájemcù
ve 13.45 hod. pøed výstavní síní
Ètvrtek 13. 12. 14 hod. VESELÉ VZPOMÍNKY NA FELIXE
HOLZMANNA  posezení u videa s J. Zavøelem
Ètvrtek 20. 12. 14 hod. TRADIÈNÍ VÁNOÈNÍ POSEZENÍ
 hudba, káva, cukroví a jednohubky jsou zajitìny
Ètvrtek 27. 12. 14 hod. TRADIÈNÍ SILVESTR V KLUBU
 pøi hudbì Pepy Langra  jednohubky  pivo  víno  nealko
 zpìv a taneèky
V prostorách Senior-kIubu je instalována stálá výstava obrazù
regionálních malíøù a je mono ji zhlédnout dennì v dobì provozu klubu. Výstavka je po 23 týdnech obmìòována. Programové zprávy Senior-kIubu sledujte na vývìskách v podloubí
radnice, v oknì Senior-KIubu v Hurdálkovì ulici, ve skøíòce na
Husovì námìstí, v Náchodském zpravodaji, v Náchodském deníku a v Echu.

Sdruení zdravotnì postiených
co nejsrdeènìji zve své èleny a pøátele na Mikuláské posezení,
které se uskuteèní ve støedu 5. prosince 2007 od 14.00 hodin
v Restauraci Vatikán v Náchodì. Vae dárky z pùdy bude pøedávat sám Mikulá pod dohledem samotného Lucipera. To ve
Vás èeká pøi poslechu pøíjemné ivé hudby, která bude hrát
i k tanci. Chutné obèerstvení pro úèastníky zajitìno. Pøihláky pøijímáme kadou støedu od 13-15 hodin v naí klubovnì,
která je umístìna v budovì MìÚ Náchod, Palachova 1303,
(Okresní soud) a paní Vìra Máslová na èísle telefonu:
491 465 350, mobil: 775 671 344. Úèastnický poplatek pro
èlena 75 Kè, pro ostatní 85 Kè. Výbor sdruení pøeje pøíjemnou
zábavu a tìí se na bohatou úèast.
Sdruení zdravotnì postiených Náchod pøeje vem lidem
dobré vùle krásné proití vánoèních svátkù. Do nového roku
mnoho lásky, zdraví, ivotní pohodu i troièku potøebného
tìstíèka. Výbor sdruení.

ICC informuje
Nastává èas vánoèního cukroví, shánìní dárkù a úklidu, ale
zároveò i èas návtìv známých, rodiny, vánoèních koncertù,
trhù a výstav.
1. U nás v pøedprodeji jsou:  vechny (nejen) vánoèní koncerty poøádané divadlem Dr. J. Èíka  viz. program
AVE MARIA  VÁNOCE 2007  ji tradièní chrámový koncert,
který se koná v kostele sv. Vavøince, 6. 12. v 19 hodin
 vstupenky na ples SPTP Velké Poøíèí  14. 12. ve 20 hod.
v Beránku, cena vstupenky 100 Kè
 vekeré vstupenky na muzikály, divadla, koncerty prodávané
pøes sítì Ticketpro, Ticketart, Ticketportal, Ticketstream a WWW
vstupenky Pardubice.
2. Zajímavým vánoèním dárkem se mùe stát:
 CD Gloria  Náchodská me vánoèní
 Kdy se èerti enili  pohádkový seit od Jaroslava City
 Od Homole k Hejovinì  povìsti E. Koudelkové
 Police nad Metují v lidových vyprávìních
 Ukradené pevnosti  fotoalbum ès. opevnìní
 Orlické hory a Podorlicko  album starých pohlednic
 dále jsou v prodeji kopkovy pohledy a betlémy
A na závìr otevírací doba v období adventu a Vánoc :
PoPá 8.0017.30, So 8.3011.30, Ne 16. 12. 8.3011.30,
27., 28. 12. 8.0017.00, 31. 12., 2. 1. 2008 ZAVØENO
Pøíjemné a klidné proití adventu a Vánoc vám pøejí pracovnice
Informaèního centra.
Markéta Machová

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. Adventní pobonosti  pondìlí 16.30 hod.
. Úøední hodiny: Pondìlí a støeda 912 a 1317 hod. Vzpomínkové bohosluby se konají  ètvrtek 1. 11. a pátek 2. 11. vdy
v 16 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!
Vánoce v Husovì sboru v Náchodì:
24. 12.
 17 hod.  vytrubování koled z vìe Hus. sboru
23 hod.  pùlnoèní bohosluba
25. 12.
Boí hod  9.30 hod.
26. 12.
tìpán  9 hod.
30. 12.
Rodiny Pánì  9 hod.
31. 12.
Silvestr 15 hod.
1. 1. 2008 Nový rok  9.30 hod.
Ve vánoèním období zveme do Husova sboru obèany k prohlídce krásného Beríkova betlému z konce 19. stol.

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,
http:// 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.
Vánoèní bohosluby v kostele sv. Vavøince:
Po 24. 12. 7.00, 16.00, 24.00 hod.; Út 25. 12. 7.30, 9.00,
18.00 hod.; St 26. 12. 7.30, 9.00, 18.00 hod.; Po 31. 1. 15.00
hod.; Út 1. 1. 7.30, 9.00, 18.00 hod.
Vánoèní akce v kostele sv. Vavøince:
St 5. 12. od 16.00 hod. Svíèková me sv. pro dìti a následnì
Mikulá; Èt 6. 12. od 19.00 hod. koncert duchovní hudby;
Ne 23. 12. od 15.30 hod. koncert provedený sborem Hron
Od 24. 12. do 6. 1. nebudou v kostele sv. Michaela me sv. pro
dìti. Betlém v kostele sv. Vavøince bude mono si prohlédnout
40 min. pøed kadou bohoslubou a 20 min. po ní. Kromì toho
ve dnech 25., 26., 31. 12. a 1. 1. od 15.00 do 17.30 hod.

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 Vít Vurst, tel.: 491 433 605, mobil:
777 010 128, e-mail: casdnachod@seznam.cz.
Bohosluby pravidelnì kadou sobotu od 9.30 hod., kadé pondìlí v 18.00 hod. studium Bible.

Církev bratrská

Purkyòova 584, 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.
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Mìstská knihovna Náchod
informuje  prosinec 2007
Den pro dìtskou knihu

v sobotu 1. prosince 2007 od 9 do 12 hodin v prostorách oddìlení pro dìti
Pøipojujeme se k 1. roèníku celostátní akce, kterou vyhlauje Svaz knihovníkù
a informaèních pracovníkù. Akce je zamìøena nejen na propagaci dìtské knihy, ale
souèasnì chceme tímto netradièním zpùsobem pøilákat dìti i jejich rodièe do knihovny.
Návtìvníkùm nabídneme:
_ výstavu dìtských prací ze soutìí
_ ètení pohádek a pøíbìhù
_ monost zkusit si zahrát maòáskové divadlo
_ pøihláení nových dìtských ètenáøù v doprovodu rodièù  zdarma
_ malování, lutìní, kvízy, soutìe, tvoøení...
_ turnaj ve stolních hrách (scrabble, pexeso, )
_ vyhláení nové soutìe v rámci projektu Kde konèí svìt
_ den otevøených dveøí

Spisovatelka Daniela Krolupperová
v Mìstské knihovnì

V rámci projektu Kde konèí svìt?,

který má v roce 2007/2008 název Cesta tam a zase zpátky, vyhlauje Mìstská knihovna
v Náchodì soutìe:
A) pro mateøské koly
Namaluj svoji cestu do kolky nebo cestu se kolkou  jakoukoli technikou namaluj
obrázek své cesty s maminkou (s tatínkem, s babièkou ) do kolky nebo ze kolky;
svoji cestu se kolkou na výlet; co jsi na tìchto cestách vidìl/a.
B) výtvarnou soutì
Moje cesta ivotem od narození k
Vytvoø kolá rozmìru A3 a A1 která bude pøedstavovat jakousi mapu tvého ivota.
Na kolá mùete lepit fotografie, výstøiky z novin a èasopisù, rùzné pøírodniny, vlnu
aj. V naem pøípadì vechno, co charakterizuje vá ivot od narození po souèasnost. Co
máte rádi, co jste zaili apod. Do koláe mùete pøenést i svoje sny do budoucna.
C) literární soutì na téma:
1) Moje nejkrásnìjí (nejen prázdninová) cesta  je jedno, jestli tvoje nejkrásnìjí
cesta vedla do sousední vesnice nebo k vzdálenému moøi, dùleité je, co ti tato cesta
dala, koho jsi potkal a èemu ses nauèil. Mùe napsat vypravování, ale i povídku.
Mùe ji ilustrovat nebo doplnit fotografiemi. Mùe si i trochu vymýlet
2) Jak jsem nael cestu ke kníkám  která kníka tì jako první zaujala; kdo ti ji
èetl; proè se ti tak líbila; byla cesta ke kníkám hladká nebo hodnì krkolomná; co
ète nejradìji; kdo je tvùj oblíbený autor; ?
3) Jak jsem nael cestu ke svému kamarádovi  Motto:
Má-li pøítele, navtìvuj jej èasto, protoe cesta, po které se nechodí, zarùstá trním
a køovím (pøísloví z Orientu).
Termín odevzdání soutìních prací je do 4. dubna 2008.
(Mìk)

GALERIE

v Náchodì poøádá
v prosinci 2007 v zámecké jízdárnì výstavy:
Náchodský výtvarný podzim
(30. 11. 2007  13. 1. 2008)
24. roèník pøehlídky umìní regionu.
Kresba, malba, grafika, plastika, kolá,
asamblá, fotografie, textil. 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.

O vánoèních a novoroèních svátcích také
dennì kromì pondìlí 24. 12. a 31. 12.

Sbor Èeskobratrské církve
evangelické
v Náchodì-onovì
zve srdeènì na

Den vdìènosti  1. adventní
nedìli2. prosince 2007
konaný v náchodském sborovém
domì v Purkyòovì ulici è. 535.
Naím hostem bude
Mgr. Ivo Mare, faráø ze Smíchova.
Od 10.00 se bude konat bohosluba
s vysluhováním sv. Veèeøe Pánì, ve
12.00 spoleèný obìd a od 14.00
beseda na téma:
Budování sboru.
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