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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě
uvádí v listopadu
Pondělí
1. 11. 2010
v 19.00 hodin

Carlo Goldoni: Lhář
Divadlo v Dlouhé
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 360, 340, 320, 300 Kč
Předprodej od 18. 10. 2010

Neděle
7. 11. 2010
v 19.00 hodin

N. Simon: Poslední ze žhavých milenců
Agentura Harlekýn
Hrají: Simona Stašová a Petr Nárožný
Vstupné: 350, 330, 310, 290 Kč
Předprodej od 5. 10. 2010

Úterý
2. 11. 2010
v 19.00 hodin
SLEVA

Roman Horký – Kamelot
Koncert k albu „19 ztracených písní
Wabiho Ryvoly“
Vstupné: 180, 160, 140 Kč
Předprodej od 12. 10. 2010

Čtvrtek
18. 11. 2010
v 19.00 hodin

Radůza
Vstupné: 280, 260, 240, 220 Kč
Předprodej od 14. 10. 2010

Úterý
23. 11. 2010
v 19.00 hodin

Literárně hudební večer
Loutkářem (nejen) za mřížemi gestapa
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 2. 11. 2010

Úterý
30. 11. 2010
v 19.00 hodin
SLEVA

Dechové kvinteto Academia
J. Maršálek (ﬂétna), Z. Rys (hoboj),
P. Doněk (klarinet), F. Pok (lesní roh),
J. Janda (fagot)
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 130, 110, 90, 70 Kč
Předprodej od 8. 11. 2010

Čtvrtek
4. 11. 2010
v 19.00 hodin

Neděle
7. 11. 2010
v 15.00 hodin

Černobílá Jihoafrická republika
Dia show Ondřeje Valáška
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 13. 10. 2010
Jak se krotí princezna
Divadelní agentura Praha
Činoherní pohádka pro děti
Vstupné: 50, 40, 30, 20 Kč
Předprodej od 13. 10. 2010

Literárně hudební večer
Loutkářem (nejen) za mřížemi gestapa
V drobné publikaci, jejíž upravený název dal titul celému večeru, charakterizuje autor sám sebe takto: učitel a menšinář, metodik a němčinář, loutkář, osvětový pracovník a hudebník. Dnes kromě členů místní loutkové scény, kterou kdysi založil, zná jméno Aloise Tašnera v Náchodě jen málokdo, ale ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století
byl významnou osobností veřejného a kulturního života ve městě. Patřil k obdivuhodné generaci všestranných a tvořivých učitelů, v ledasčem ji i přesahoval. Dodnes po něm kromě obsáhlé pozůstalosti v archivu zůstala úhledně psaná městská kronika, řada učebnic a několik původních loutkových her a adaptací. Večer a souběžně probíhající výstava ve foyer vás nechá nahlédnout do života vnitřně bohatého a navenek skromného muže, jehož jméno by nemělo
být zapomenuto.

Carlo Goldoni: Lhář
Divadlo v Dlouhé
Režie: Hana Burešová. Hrají: Jan Vondráček, Pavel Tesař, Jiří Wohanka, Vlastimil Zavřel, Marie Turková, Helena
Dvořáková, Klára Sedláčková-Oltová, Magdalena Zimová, Michaela Doležalová, Čeněk Koliáš, Martin Matejka, Martin Veliký, Ivana Lokajová, Karel Zima, Peter Varga a Milan Potoček.
Archetyp lháře, vyskytující se v dramatické literatuře už od antiky, našel ve zpracování Carla Goldoniho svou nejvtipnější, nestárnoucí podobu. V Divadle v Dlouhé se s lhářem Leliem (Jan Vondráček) podíváme do dnešních Benátek v čase karnevalu, kdy se více než jindy stírají rozdíly mezi hrou a realitou, snem a skutečností, maskou a tváří…
Jan Vondráček za postavu Lelia získal Cenu Alfréda Radoka za mužský herecký výkon roku.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí–pátek
8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ
v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

Náchodský zpravodaj

Den Jana Letzela
– Jan Letzel‘s Day
Náchodský zpravodaj
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Čtvrtek 21. října 2010 nebyl v Náchodě jen obyčejným všedním dnem
uprostřed týdne, byl totiž pojmenován
po významném náchodském rodákovi
– Den Jana Letzela. S tímto jménem jsou
totiž v letošním roce spojena tři výročí. Před 130 lety se Jan Letzel v Náchodě narodil, před 85 lety v Praze zemřel
a před 65 lety byla na japonskou Hirošimu svržena atomová puma. Český architekt, jenž velkou část života prožil
v Japonsku a vyprojektoval zde více než
dvě desítky staveb, se totiž paradoxně
proslavil především jako autor dnes
snad nejznámější trosky světa. Zbytky železobetonového skeletu původního průmyslového a výstavního paláce
hirošimské prefektury s charakteristickou kupolí, které 6. srpna 1945 zůstaly zcela osamocené stát uprostřed
totálně zničeného města, se nejen pro
Japonce, ale pro celý kulturní svět staly symbolem atomové zkázy a varovným mementem. Pečlivě zakonzervovaná troska nazvaná Atomový dóm je
památníkem, kde si Japonci každoročně připomínají oběti nejničivější zbraně v dějinách lidstva. Hirošimský dóm
je národní historickou památkou a byl
také zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Díky němu
je jméno Jana Letzela vyslovováno v Japonsku s úctou a díky němu se malé východočeské město Náchod stalo v této
daleké zemi pojmem. Z tohoto důvodu

také Velvyslanectví Japonska v České republice převzalo nad Dnem Jana Letzela
čestnou záštitu.
Program celého dne se skládal z několika samostatných akcí. Dopoledne bylo
vyhrazeno studentům náchodské stavební průmyslové školy, která od roku
2000 nese ve svém oﬁciálním názvu jméno Jana Letzela, další akce byly již určeny pro širokou veřejnost. Nejprve proběhl na městském hřbitově u hrobu, v němž
je uložen Letzelův popel, pietní akt. Památku a význam architekta připomněla ředitelka náchodského archivu, který
uchovává písemnou pozůstalost, Lydia
Baštecká. Stručnými projevy se připojili
dr. Janota z agentury FOIBOS a režisérka
Olga Strusková. Kytici za město Náchod
a jeho obyvatele položil na hrob starosta města, důstojnou atmosféru doplnila
melodie Smetanovy Vltavy v podání dua
příčných ﬂéten. Odpoledne se v aule Jiráskova gymnázia konala projekce dokumentárního ﬁlmu Ve stopách Jana Letzela a poté beseda s režisérkou Struskovou
a Letzelovým praprasynovcem, mladým
architektem Pavlem Hejzlarem. Vyvrcholením celodenní akce se stala výstava
o Janu Letzelovi a literárně hudební večer v městském divadle. Zněly úryvky literárně zpracovaných Letzelových dopisů, japonská hudba a na stolku v popředí
zářily sytou barvou zapadajícího slunce
chryzantémy – nejoblíbenější japonská
květina.
(LB)
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 29. 9. 2010
Jednání rady města se
zúčastnilo osm radních,
později šest, jeden byl omluven.
Číselný popis u každé zprávy představuje poměr hlasů při hlasování
PRO - PROTI - ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s odstraněním zahradních chatek na pozemcích zahrádek
ve Francouzské ulici, které nejsou pronajaty, a uložila odboru správy majetku a ﬁnancování zajistit ve spolupráci s TS jejich
likvidaci a odvezení veškerého nepořádku.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce s TJ Start Náchod na bezplatné užívání části pozemku v Raisově ulici,
na kterém je vybudováno hřiště na volejbal. Smlouva bude uzavřena na dobu dvaceti let s platností od 1. 8. 2010.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smluv s ﬁrmou LEADERMARK, a. s., týkající se Technických a provozních podmínek věcného břemene – Provozní řád FVE ZŠ Plhov
a Provozní řád FVE ZŠ TGM. Smlouvy souvisí s vybudováním fotovoltaických elektráren na budovách náchodských základních škol.
7-0-1
Partnerská spolupráce
Náchod-Klodzko-Kudowa Zdroj
RM schválila Smlouvu o ﬁ nancování
z Fondu mikroprojektů uzavřenou s Euroregionem Glacensis na projekt „Partnerská spolupráce Náchod-Klodzko-Kudowa
Zdrój“.
8-0-0
Žádost o čerpání fondů
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v částce 51 520 Kč a převod do investičního fondu příspěvkové organizace
Sportovní zařízení města Náchoda. Současně rada schválila čerpání investičního
fondu ve stejné výši na opravy zimního
stadionu – okna ve strojovně a skla nástavby mantinelů.
8-0-0
RM dále schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v částce 10 770 Kč a převod
do rozpočtu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda na provoz
dětského bazénu.
8-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové částce 75 000 Kč a převod
do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ
Komenského na pokrytí zvýšených nákladů na výměnu podlahových krytin, opravu dveří, paravanu a nábytku.
8-0-0
Zřízení zóny placeného stání
v ulici Komenského
8-0-0
RM souhlasila se zřízením zóny placeného stání v ulici Komenského po obou
stranách mezi ulicí Hálkovou a ulicí Čechovou a nákupem repasovaného parko-
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vacího automatu a pověřila odbor správy
majetku a ﬁnancování přípravou příslušného rozpočtového opatření ke schválení
zastupitelstvem města.
Pro tuto zónu je navržena první půlhodina zdarma, další hodina 10 Kč a poté každá následující započatá hodina 20 Kč.
Odtah vozidel
8-0-0
RM souhlasila s výsledkem výběrového
řízení na dodavatele služby pro odtah vozidel a uzavřela smlouvu s ﬁrmou Radek
Vik Autoslužby, Provodov.
Stavební úpravy domu čp. 269
v Duhové ulici
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu čp.
269, Duhová ul., Náchod, s ﬁrmou STING
NA, s. r. o. – Projekční a inženýrský atelier.
Stavební úpravy
komunikace ulice Na Letné
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy komunikace ulice Na Letné, Náchod“,
kterým se posouvá termín ukončení prací na 10. 11. 2010. Důvodem je prodloužení opravy plynovodu.
Internetová aukce cen
elektrické energie
8-0-0
RM schválila uspořádání e-aukce
na elektrickou energii a pověřila odbor
správy majetku a ﬁnancování zasláním
dopisu na jednotlivé organizace v majetku města, které by se povinně této aukce
zúčastnily s termínem předložení požadovaných podkladů nejdéle do 15. 10. 2010.
Současně radní souhlasili s oslovením ﬁrmy pořádající e-aukci elektrické energie.
Zadání vypracování projektových
dokumentací – ulic Šafaříkova
a Dobrošovská
8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na vypracování projektové dokumentace
„Stavební úpravy komunikace ul. Šafaříkova v Náchodě“ ﬁrmou Miloslav Kučera
– PRODIS, Hradec Králové.
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na vypracování projektové dokumentace
„Stavební úpravy komunikace ul. Dobrošovská v Náchodě“ ﬁrmou Miloslav Kučera – PRODIS, Hradec Králové.
8-0-0

Zastupitelstvo města 4. 10.
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
21 zastupitelů, později 24, tři byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
ZM vzalo na vědomí zpětvzetí žádosti
ﬁrmy AMULET – chráněné dílny, s. r. o.,
na zrušení předkupního práva k nemovitostem darovaným pro účely zřízení
chráněných dílen v Kladské ulici a rozhodlo, že město prozatím nebude uplatňovat smluvní pokutu z důvodu porušení
smluvních povinností. ZM současně uložilo radě města sledovat dodržování závazku uvedené ﬁrmy dle darovací smlouvy.
17-2-2

ZM schválilo prodej stavby objektu bez
čp. nacházejícího se na stp. č. 772 k. ú.
Velké Poříčí za cenu 200 000 Kč a zřízení
předkupního práva k této stavební parcele, dále ke stav. parcele č. 773 a pozemkové parcele č. 1253/6 vše v k. ú. Velké Poříčí vše ve prospěch žadatele (současného
nájemce).
18-2-1
ZM schválilo změnu (doplnění) Zásad
prodeje domů.
17-2-2
Nově bude prodej zveřejněn buď výběrovým řízením formou obálkové metody
nebo vyvěšením prodeje na úřední desce bez výběrového řízení. O způsobu prodeje rozhodne rada města s tím, že první
nabídka bude provedena vždy výběrovým řízením. Další podrobnosti najdete
na www.mestonachod.cz.
ZM zamítlo prodej části pozemku za domem čp. 136 na Babí u Náchoda dle žádosti majitelů domu. V tomto pozemku je
uložena kanalizace, která je ve vlastnictví
města Náchoda a která slouží k převádění
splaškových vod z obytných domů v ulici
Lesní a zároveň podchytává stávající vodoteč (potok) v tomto prostoru. 22-0-0
ZM zamítlo prodej části parcely č. 2225
– parku – v lokalitě za hotelem U Města
Prahy.
21-0-3
Jedná se o pruh široký cca 3 m podél pozemku žadatelky, jehož koupí si chce zajistit bezproblémový přístup ke svým
nemovitostem. Prodej je v zásadním rozporu s plánovaným využitím tohoto pozemku (prostoru) dle územního plánu.
ZM zamítlo prodej parcely č. 64/1 v Jizbici u Náchoda, protože existuje možnost
kolize s plánovanou výstavbou kanalizační stoky.
24-0-0
ZM zamítlo prodej parcel č. 126 a č. 250
v Malé Čermné. Uvedené pozemky slouží jako přístupové cesty k loukám a lesním pozemkům ve vlastnictví Města Náchoda.
24-0-0
ZM zamítlo snížení kupní ceny bytů
v domě čp. 731 v ulici Krámská. 24-0-0
ZM zamítá žádost na prodej bytu žadatelům za předešlých ﬁnančních podmínek. Žadatelé nevyužili původní nabídky,
nyní jim může být byt prodán dle „Zásad“
pouze za cenu tržní.
23-0-1
Schválení pořízení změny
územního plánu č. 14
22-0-2
ZM schválilo pořízení změny č. 14 územního plánu sídelního útvaru Náchod.
Jedná se o žádosti vlastníků pozemků,
kteří žádají o samostatné projednání změny územního plánu u pozemků č. parc.
97/11, st. p. č. 220 v k. ú. Babí u Náchoda a č. parc. 88/3 v k. ú. Lipí u Náchoda.
U obou pozemků jde o změnu na plochy
pro bydlení.
Stavební úpravy v objektu čp. 269,
Duhová ulice
23-0-1
ZM prohlásilo, že Město Náchod má zajištěny vlastní zdroje ke spoluﬁnancování
resp. předﬁnancování projektu s pracovním názvem „Stavební úpravy – výměna stoupaček kanalizace a úpravy balkó-
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nů v objektu čp. 269, Duhová ul., Náchod“
ve výši 71 % celkových způsobilých výdajů projektu.
23-0-1
Záměrem města je předložení žádosti
a zajištění ﬁnancování projektu s pracovním názvem „Stavební úpravy – výměna stoupaček kanalizace a úpravy balkónů v objektu čp. 269, Duhová ul., Náchod“
ve 4. výzvě (v aktivitě 5.2b Regenerace bytových domů třetí) v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice (IPRM
zóny). Tato výzva je městem vyhlášena
od 20. srpna do 13. října 2010 a je na ni
alokováno 12 mil. Kč.
V rámci stavebních úprav je řešena výměna stoupaček splaškové kanalizace a úpravy balkonů a lodžií. Stavební úpravy jsou
naplánovány na rok 2011.
Úhrada ztráty z provozování
dopravní obslužnosti
18-0-6
ZM schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty
při zajišťování MHD v Náchodě se spol.
s r. o. OREDO Hradec Králové a uložilo odboru správy majetku a ﬁnancování zajistit rozpočtovým opatřením zbývající ﬁnanční zdroje. Dodatek č. 1 řeší období
od 13. 6. do 31. 10. 2010, kdy ztráta představuje částku 473 373 Kč.

Rada města 12. 10.
Jednání rady města se zúčastnilo všech
devět radních.
Zpracování územního plánu
9-0-0
RM schválila mandátní smlouvu na zajištění veřejné zakázky „Zpracování
územního plánu Náchod“ se společností
RTS, a. s., Brno; seznam zájemců pro výzvu a seznam členů a náhradníků hodnotící komise.
Plán zimní údržby
9-0-0
RM schválila plán zimní údržby místních komunikací v Náchodě na zimní období 2010 – 2011. Podrobnosti najdete na
www.mestonachod.cz včetně seznamu
udržovaných komunikací.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dohody
o ukončení platnosti nájemní smlouvy
uzavřené s MUDr. Zdeňkem Kadečkou
k 31. 12. 2010 a souhlasila s uzavřením
nové nájemní smlouvy se společností
MUDr. Zdeněk Kadečka, s. r. o., na pronájem nebytových prostorů v budově polikliniky čp. 738 za účelem provozování lékařské praxe.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem části pozemku (zahrádky) v lokalitě Na Kašparáku. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 11. 2010. Cena za pronájem je stanovena dohodou ve výši 1,50
Kč/m²/rok.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností NAVIS NÁCHOD,
s. r. o., na umístění reklamy na lávce pro
pěší u Itálie v Náchodě. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od

ZPRÁVY Z RADNICE
1. 11. 2010. Poplatek za umístění reklamy
byl stanoven dohodou ve výši 5000 Kč/rok
s každoročním navýšením o inﬂaci.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce se Společenstvím vlastníků jednotek čp. 1415 a 1416, Borská ulice
na bezplatné užívání části pozemků u jejich domů. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2010. 9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v ulici Nové, který slouží jako příjezd
ke garáži. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 1. 2011.
9-0-0
Žádost o čerpání fondů
RM schválila čerpání investičního fondu
ve výši 45 500 Kč pro příspěvkovou organizaci MŠ Myslbekova na pokrytí nákladů
na opravu šaten v odloučeném pracovišti
U Kočovny.
9-0-0
RM schválila čerpání vlastního rezervního fondu ve výši 91 730,14 Kč na nákup
školního nábytku do odborné učebny jazyků a čerpání investičního fondu ve výši
59 621 Kč na nové nátěry tabulí ve třídách
pro příspěvkovou organizaci ZŠ TGM Náchod.
9-0-0
RM schválila čerpání investičního fondu ve výši 180 000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Kino Vesmír Náchod. Peněžní
prostředky budou použity na nákup automatu na teplé nápoje, který poskytne občerstvení návštěvníkům kina.
9-0-0
RM schválila snížení již odsouhlaseného příspěvku na provoz pro příspěvkovou
organizaci MěSSS Marie ve výši dotace
na měsíc listopad 2010 z důvodu přidělení
dotace od Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR. Jedná se o částku 526 000 Kč.
9-0-0
Náchod – Jizbice splašková kanalizace
II. etapa – smlouva o dílo
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na zhotovení projektové dokumentace k vodohospodářskému (stavebnímu)
povolení na stavbu „Náchod-Jizbice splašková kanalizace II. etapa“ s projektantem
Zbyňkem Linhartem, projekce vodárenských a kanalizačních zařízení, Náchod.
Evidence veřejných zakázek (EVZ) 9-0-0
RM schválila nákup modulu EVZ od ﬁrmy Gordic, spol. s r. o., za podmínky ﬁnančního krytí schváleného zastupitelstvem města.
Projektová dokumentace
ul. V Kovářově dole, Za Tratí
a U Stříbrného potoka v Náchodě 9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na „Zadání vypracování projektové dokumentace ul. V Kovářově dole, Za Tratí
a U Stříbrného potoka v Náchodě“, ﬁrmou
HAUCKOVI, s. r. o., Česká Skalice, Zlič 73
za podmínky ﬁnančního krytí schváleného zastupitelstvem města.
Nařízení rady města č. 2/2010
8-0-1
RM vydala Nařízení rady města
č. 2/2010, kterým se stanovují v oblastech města zóny placeného stání, ve kte-

rých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a způsob úhrady příslušné ceny za parkování.
Jedná se o doplnění a stanovení zpoplatnění parkování v ulici Komenského
v úseku mezi křižovatkou s ulicí Hálkovou a Čechovou po obou stranách komunikace. Parkovné bude vybíráno v pracovní dny v době od 7 do 16 hod. a v sobotu
od 8 do 12 hod. následovně: první 1/2 hodina ZDARMA, další hodina 10 Kč, každá
následující 20 Kč.
Program pro podporu životního
prostředí města Náchoda
9-0-0
RM schválila poskytnutí dvou dotací
v rámci Programu pro podporu životního
prostředí města Náchoda a smlouvy o jejich poskytnutí.
Jedná se o 4000 Kč pro Sdružení rodičů
a přátel dětí a školy při ZŠ Komenského
na uskutečnění místního (regionálního)
kola celonárodní soutěže Zelená stezka,
která podporuje rozvíjení znalostí dětí
o přírodě a doplňuje celoroční činnost
v praktické ochraně přírody.
Dalších 9850 Kč bude poskytnuto ZŠ Komenského na doplnění voliér pro dočasný pobyt zraněných zvířat před jejich vypuštěním do přírody o naučnou tabuli,
na které budou další informace k tématu záchrany zraněných zvířat (příčiny, důsledky, prevence).

Upozorňujeme občany,
kteří mají trvalý pobyt na adrese Masarykovo náměstí 40, Náchod, že jsou rovněž
poplatníky místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tito občané mají povinnost nahlásit správci místního poplatku
svoji kontaktní adresu. Pokud takto neučiní a místní poplatek nezaplatí v řádném termínu, je jim korespondence doručována veřejnou vyhláškou. Po doručení
veřejnou vyhláškou je poplatek dle zákona č. 337/1992 Sb. O správě daní a poplatků vymáhán právní cestou.

POZVÁNKA
na setkání s nově zvolenými
zastupiteli za Sdružení Strany
zelených a nezávislých kandidátů
Vážení občané města Náchoda,
jako nově zvolení zastupitelé, jejichž
hlavním cílem je otevřené řízení města a zájem o názory občanů, si Vás před
prvním zasedáním zastupitelstva dovolujeme pozvat na neformální setkání občanů se zastupiteli, které se koná
5. 11. 2010 od 19.00 v kavárně hotelu
Beránek. V těchto setkáních vždy před
zasedáním zastupitelstva budeme pokračovat i nadále.
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KRONIKA

Náchodský zpravodaj

Vzpomínka na zesnulé

Kronika
V září se narodili:
2. 9.
3. 9.
6. 9.
8. 9.
9. 9.
11. 9.
14. 9.
16. 9.
17. 9.
19. 9.
22. 9.
24. 9.
26. 9.
27. 9.

Sebastián Jano
Eduard Práza
Jan Šimůnek
Kateřina Lokvencová
Adam Saidl
Gabriela Martinková
Luboš Maršík
Filip Fenz
Ondřej Jiří Švorc
Matouš Kubec
Rozárie Mědílková
Karolína Lokvencová
Kateřina Šimková
Oskar Soumar

V září byli oddáni:
3. 9.
Milan Marek, Náchod
Helena Kašparová, Náchod
4. 9.
Radim Macek, Náchod
Věra Lamačová, Mutěnice

Lukáš Seidel, Náchod
Kateřina Bruhová, Náchod
10. 9.
Milan Vencbauer, Kramolna
Monika Pultarová, Kramolna
11. 9.
Jiří Kosinka, Náchod
Gabriela Matoušková, Praha
Petr Dyntar, Náchod
Andrea Černohlávková, Náchod
Roman Muras, Praha
Monika Vacková, Praha
16. 9.
Otomar Černý, Náchod
Renata Faltová, Náchod
18. 9.
Jiří Havrda, Náchod
Lenka Prouzová, Studnice
25. 9.
David Trojan, Náchod
Iva Kitlerová, Náchod
Christopher Devereux, Velká Británie
Kateřina Samková, Náchod

Nabídka odlehčovací služby
v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové může pomoci i vaší rodině
Domov sv. Josefa je nestátní zdravotnické zařízení a nabízí kromě zdravotních pobytů pro klienty nemocné roztroušenou sklerózou také pobyty respitní
– odlehčovací službu. Cílem této sociální
služby je poskytování přechodné pobytové služby s cílem umožnit důstojný život
osobám se sníženou soběstačností a zvýšit jejich možnost zařazení do běžného života. Pobyt je určen lidem s roztroušenou mozkomíšní sklerózou, ale i s jiným
neurologickým onemocněním s podobnými projevy a lidem s jiným tělesným

postižením bez ohledu na jejich trvalý pobyt a věk (od 18 let). Délka pobytu v zařízení závisí na aktuální kapacitě
Domova, maximálně však jeden měsíc.
V Domově mají tito pacienti možnost rehabilitace, vodoléčby a dalších doprovodných aktivit. Informace u staniční sestry
(tel. číslo 499 628 526) nebo na stránkách
www.domovsvatehojosefa.cz.

Znovu se připojujeme

k demokraciím,
které uctívají padlé všech válek.
V Náchodě proběhne
Den válečných veteránů
ve čtvrtek 11. listopadu 2010
v 11 hodin u památníku
na Dobrošově
za účasti Města Náchoda,
zástupců ČSBS
a dalších organizací
Odjezd autobusu na Dobrošov
od hotelu Beránek
(Masarykovo nám. Náchod)
je v 10.30 hodin.
Předpokládaný návrat
mezi 12.30–13.00 hodin.

DEN PRO PRVODÁRCE

získají nové zkušenosti a zážitky, které je
jistě zbaví trémy a strachu z nového prostředí a nových kamarádů.
Novinkou v letošním roce je také nabídka setkání pro rodiče, pro které jsou připraveny besedy s vedením školy, školním
psychologem a spec. pedagogem.
Bližší informace lze získat na webových
stránkách školy – www.zstgmnachod.cz

Poděkování

Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové n. Lab.

Den otevřených dveří ZŠ TGM
Zveme všechny rodiče, žáky a širokou
veřejnost na „Den otevřených dveří“,
který se koná 24. listopadu 2010 v ZŠ
T. G. Masaryka v Náchodě. Přijďte si pro-

11. 11. 2010
Den válečných
veteránů

– na Transfuzní stanici v Náchodě v pátek
dne 12. listopadu 2010.
Přijďte všichni, kdo jste dosud nedarovali krev a je Vám alespoň osmnáct let,
rozšířit řady dobrovolných dárců krve.
V současné době se projevuje nedostatek
krevních přípravků, a proto směřuje naše
prosba i k Vám. Věříme, že Vám není lhostejný osud vážně nemocných lidí a pomůžete. Přijďte na Transfuzní stanici v Náchodě mezi 6.30–9.30 hodinou. Ráno se
doporučuje jen lehká snídaně.
Bližší informace Vám podají zaměstnanci transfuzní stanice na tel. č:
491 601 427. Na tomto čísle si můžete domluvit i jiný termín, pokud Vám právě
námi stanovený den nevyhovuje.
Všem, kteří příjdou, předem děkujeme
a prostřednictvím zaměstnanců transfuzní stanice si dovolujeme předat malý dárek.
Oblastní spolek
Českého červeného kříže v Náchodě

Pozvánka na „Klub Předškoláčků“
S radostí zveme všechny předškoláky
a jejich rodiče na projekt nazvaný „Hrajeme si na školu“ k nám do ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě. Začínáme již 4. listopadu v 15.15 hod.
Cílem projektu je usnadnit dětem přechod z mateřské školy. Zpříjemnit a zkrátit jim „čekání na školu“ pomocí jednoduchých her, cvičení, malování, zpívání
a hraní si na školu. Před zápisem tak děti

se uskuteční v úterý 2. listopadu 2010
od 15 hodin v nové obřadní síni ve Starém
Městě nad hřbitovem v Náchodě
Srdečně Vás zveme.
Josef Jeništa

hlédnout prostory a vybavení naší školy, v případě zájmu se můžete zúčastnit
také výuky v hodinách.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Děkujeme všem občanům Náchoda
a okolí, že přispěli, ať už koupí nebo přinesením věcí na dobročinný bazar, který se uskutečnil během září v Církvi bratrské. Podařilo se nám získat 10 000 Kč.
Spolu s 8000 Kč z jarního bazaru budou
předány během prosince Hospicu Anežky
České v Červeném Kostelci.
Za organizátory Hana Zandalová

listopad 2010

Seznamovací pobyt
Základní škola Komenského Náchod
uspořádala pro třídu 6.A a 6.D seznamovací kurz v nově opraveném areálu v Janovičkách u Broumova. Nejvíce nás nadchlo lanové centrum, do kterého jsme
šli hned po příjezdu. Pak jsme si vylosovali skupinky a úkol – pohádku, kterou
jsme večer zahráli. Ovšem druhý den byl
opravdu náročný hlavně pro 6.D, protože jsme byli na výletě na nejvyšší hoře
Javořích hor, na Ruprechtickém Špičáku
(880 m. n. m.). Ušli jsme 22 km. Všem se
moc líbil zatoulaný pes, kterého jsme cestou našli, kontaktovali jsme jeho majitele
a ten si ho s radostí přijel vyzvednout. Večer kluci z 6.A připravili táborák a opékali
jsme si špekáčky. Středu jsme strávili lezením v tandemu v lanovém centru, hráli
jsme seznamovací hry a kreslili svoje portréty. Po večeři za námi přijel pracovník
CHKO Broumovsko, povídal nám o okolní přírodě a promítal diapozitivy. A pak
hurá na stezku odvahy. Ve čtvrtek byla
na programu sportovní olympiáda mezi
třídami a diskotéka. Na závěr seznamovacího pobytu proběhlo vyhlášení výsledků, rozdávaly se ceny a diplomy. V Janovičkách u Broumova se nám líbilo, na těch
úžasných pět dnů nikdy nezapomeneme.
Měli jsme tam kamarády, bezva učitele,
dobré jídlo a spoustu zábavy. Do Náchoda jsme všichni přijeli plni zážitků a čerstvého vzduchu.
Pavlína Srubjanová, Michal Syrovátko,
Kateřina Jakušová 6.D

Exkurze
do výrobních podniků
V první polovině října žáci 8. tříd ZŠ Komenského Náchod uskutečnili exkurze
do některých výrobních podniků v okolí
Náchoda. Cílem bylo ukázat žákům reálně
pracovní podmínky v běžném životě. Naši
žáci zavítali do výrobního družstva Sněžka Náchod, kde jim bylo ukázáno, jakým
způsobem se šijí opěrky do aut. Viděli celý
proces zpracování materiálu od příjmu až
po konečný výsledek. Dále navštívili Rubenu, a. s., Náchod, podnik na zpracování gumy. Dostali se na lisovnu, na které
se lisují koberečky do aut, a viděli dílnu,
v níž se vyrábějí pláště a duše k jízdním
kolům. Další navštívený podnik byl Hašpl
Velké Poříčí. Tady se podivovali nad zpracováním hřebíků, kdy po vložení drátu
do stroje vyhazuje rovnou hotové hřebíky. Posledním podnikem byl Wikov MGI.
Hronov, v němž se vyrábějí ozubená kola
a mechanické převodovky. Zde si žáci
mohli prohlédnout typické nástrojařské
stroje, jako jsou soustruhy, frézy a jiné.
Rádi bychom ještě jednou touto cestou
poděkovali zmíněným výrobním podnikům za spolupráci a vstřícnost.
Zuzana Lenerová

ŠKOLY

Školní poradenské pracoviště
na ZŠ Komenského
Na naší škole ZŠ Komenského v Náchodě skončil druhý rok projektu RŠPP (Rozvoj školního poradenského pracoviště),
který navazoval na projekt VIP Kariéra
(Vzdělání, informace poradenství), do kterého byla naše škola vybrána ve školním
roce 2005/2006. Metodicky byly podporovány IPPP ČR (Institutem pedagogicko
psychologického poradenství ČR) a MŠMT.
Oba projekty přinesly výrazné zkvalitnění podmínek integrace dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami (žáků mimořádně nadaných, dětí se speciﬁckými poruchami učení), hendikepovaných, sociálně
znevýhodněných. Účast v projektech VIP
Kariéra a RŠPP umožňuje lépe realizovat
představy o tom, jak by mělo odborné pracoviště ve škole fungovat a jaké by měly
být jeho kompetence. Činnost pracoviště
je zaměřena na poskytování včasné diagnostiky a intervenční péče, pomoc při
rozvoji nadaných, zaměřuje se na oblasti
rizikového chování, na přístupy k řešení
neprospěchu, záškoláctví, šikany, agresivního chování a znevýhodnění ve vztahu
ke vzdělávání. Úzce spolupracuje se školskými poradenskými pracovišti – Pedagogicko psychologickou poradnou v Náchodě, se Speciálním pedagogickým centrem
v Náchodě a v Janských Lázních, se Střediskem výchovné péče, s OSPODEM.
Úkoly speciálního pedagoga jsou rozvrženy do několika oblastí:
poradenství v rámci třídních schůzek,
individuálních konzultací a také při návštěvách v rodině
stanovení podpůrných opatření, určení priorit v dané oblasti a vytváření podpůrných IVP (individuálních vzdělávacích
plánů) pro děti nadané a integrované
podpora integrovaných žáků v době vyučování (individuální či skupinová reedukační péče)

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

úprava školního prostředí pro žáky
s hendikepem
zabezpečení pomůcek, odborné literatury
metodické vedení pedagogických asistentek na škole
zajištění speciálně pedagogické diagnostiky
spolupráce s vyučujícími jednotlivých
předmětů (vyhledávání talentovaných
dětí a jejich další rozvoj)
doporučení vhodných kompenzačních
pomůcek, navržení alternativních způsobů hodnocení žáků
metodický poradce
organizace seznamovacích pobytů pro
žáky 6. ročníků na počátku školního roku,
které slouží hlavně k poznání nových kamarádů a stmelení kolektivu žáků
Školní poradenské pracoviště na této
škole tvoří školní speciální pedagog
– Mgr. Iva Třísková, výchovný poradce
– Mgr. Alena Balcarová, metodik prevence – Mgr. František Majer a od dubna letošního školního roku i školní psycholog
– Mgr. Hana Zajícová, která je zaměstnancem Městského úřadu v Náchodě. Pracují
každý samostatně, ale jejich aktivity a intervence se prolínají a vzájemně doplňují. Tým pracovníků informuje vedení školy
o svých činnostech a aktivitách, průběžně
konzultuje aktuální problémy i následné
postupy řešení.
V průběhu školního roku mohou žáci
i rodiče využívat všech odborníků Školního poradenského pracoviště, kdykoli je to
potřeba. Informace jsou také zveřejňovány na webových stránkách školy.
Mgr. Iva Třísková

Velký úspěch žáků ZŠ a MŠ J. Zemana
Žáci Speciální školy v Náchodě se zúčastnili 22. září 2010 již 10. ročníku „Krakonošova trojboje“ v Semilech, který pořádala Podkrkonošská společnost přátel
zdravotně postižených. Žákyně 7. ročníku Základní školy speciální Klára Klimešová a žákyně 5. ročníku Základní školy praktické obsadily krásné 2. místo ve
svých kategoriích. I ostatní účastníci se
umístili na pěkných místech. I přes značnou konkurenci se nám podařilo přivézt
dvě medaile, tak jako v loňském roce.
Všichni závodili s velkým nasazením
v rámci fair-play. Nálada byla skvělá, počasí teplé a slunečné a všichni jsme si
tento den „babího léta“ moc užili. Už se

těšíme na 11. ročník a doufáme, že zase
přivezeme nějaký ten kov.
Mgr. Libuše Renfusová, učitelka
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Co dělala letopisecká komise?
Tuto otázku jsem si položila před posledním jednáním komise, jíž jsem byla
v právě uplynulém volebním období předsedkyní. Připravila jsem tedy stručnou
rekapitulaci činnosti za roky 2007–2010
a zdá se mi, že by mohla být zajímavá
i pro čtenáře zpravodaje. Hlavní, nejdůležitější a trvalou aktivitou komise s poněkud tajuplným názvem je dohled (v dobrém slova smyslu) nad vedením kronik
města Náchoda a jeho příměstských částí
Bělovse, Dobrošova, Jizbice, Lipí a Pavlišova. Znamená to pečlivě pročíst koncepty
ročních zápisů, zhodnotit je, vypracovat
připomínky, navrhnout vhodné úpravy
či doplňky a poté schválit čistopisy. Další činnosti jsou již spíše nárazové, reagují na momentální potřebu a tvoří pestrou
mozaiku. Do roku 2007 vstoupila komise
s novými členy a staronovou předsedkyní a s novým rozšířeným názvem, který
její práci výstižněji charakterizuje – Letopisecká a místopisná. Bylo navrženo doplnit informační desky na hřbitově o další
osobnosti – Václav Erben, Oldřich Šafář,
Libor Volný, Antonín Hartman, František Štěpánek. Na žádost rady města při-

pravila a navrhla komise pojmenování
všech mostů a lávek na katastru města – úkol zodpovědný a velmi zajímavý.
V roce 2008 se pojmenovávaly dvě nové
ulice (na Kašparáku Belgická a na Plhově
Spojovací) a pro Český úřad zeměměřický
a katastrální pracovala komise na projektu přezkoumání geograﬁckého názvosloví
v rámci obnovy Základní báze geograﬁckých dat a Základní mapy ČR. V roce 2009
se věnovala zvýšená pozornost metodickému vedení kronikářů, byly diskutovány hlavní zásady graﬁcké úpravy textů
a projednávána otázka možnosti umístění pamětní desky připomínající významného rodáka Jizbice Václava Černého.
Vzhledem k nedávnému úmrtí dvou náchodských výtvarníků Bohumíra Španiela
a Jiřího Kodyma připravila komise v roce
2010 příslušné texty a navrhla instalaci
nových informačních panelů na hřbitově. Tolik moje stručné ohlédnutí, a protože ve stávajícím složení se komise již
nesejde, děkuji všem členům a hlavně kronikářům za dobrou práci.
Mgr. Lydia Baštecká

Jednání letopisecké komise 6. 10. 2010

Náchodské šansonové seskupení 6 NaChodníku
ve spolupráci s O. s. Náchodská Prima sezóna připravili pro své
příznivce další setkání s autorským šansonem. Středa 17. listopadu bude
nejen ve znamení vzpomínky na Sametovou revoluci,
ale také ve znamení NáChodnického recitálu.
Máte-li chuť a 17. 11. 2010 také čas,
pak jste srdečně zváni
do Klubu PRANÝŘ,
v budově staré radnice na náměstí.
Začátek je v 19.00
a kapacita je omezena!
Rezervace míst na tel.: 777 613 767.
Info také na www.6nachodniku.cz

Listopadová výročí
Začátkem listopadu vzpomínáme všech,
kdo nás opustili ve dnech nedávných,
i těch, kdo zůstávají v našich vzpomínkách i po dlouhé řadě let.
Dne 8. listopadu si pak připomínáme bitvu na Bílé hoře (1620), která osudově
ovlivnila chod českých dějin na celá staletí. Nebýt útěku „zimního krále“ a jeho
dvora z Prahy (přes Náchod do Slezska),
mohla být jen bitvou epizodní. Ale dějiny
už takové chvíle a zvraty přinášejí. O padesát let později zemřel v emigraci (15. 11.
1670) jeden z největších Čechů, Moravan,
teolog, učitel národů, osobnost vskutku
evropského významu, Jan Amos Komenský. Císařovna Marie Terezie zemřela 29.
listopadu 1780. V listopadu 1730 dokončil sochař Severin Tischler ze Svitav portál
zámecké brány do alejí. V listopadu 1910
vyhořel Podborní mlýn, stával v místech
dnešního koupaliště. V listopadu 1950
se uskutečnila jedna ze svévolných akcí
komunistické totality: bylo „shora“ rozhodnuto, že např. z plhovské Tepny musí
odejít do těžkého průmyslu 300 mužů-dělníků, z pošty 16 zaměstnanců-mužů a podobně i z dalších podniků a úřadů.
Před dvěma sty lety se v Praze (16/11 1810)
narodil básník Karel Hynek Mácha. Vracel se z „pouti krkonošské“ přes Náchod?
Navštívil totiž i zbytky hradu Adršpachu.
Dne 25. listopadu 1895 se narodil Ludvík Svoboda. V létě roku 1968 měl navštívit (byl tehdy prezidentem republiky)
naše město. Rada MěNV se rozhodla udělit mu při té příležitosti čestné občanství
a požádala profesora Votýpku o vytvoření diplomu. Jenže pak „přijely tanky“,
prezident odletěl do Moskvy a měl jiné,
větší starosti, „děly se věci“ a z připravované návštěvy Náchoda a udělení čestného občanství sešlo. Dne 4. listopadu 1900
se narodil pan Rudolf Beck. Byl jedním
z mála náchodských Židů, kteří přežili Terezín a všechna utrpení, která jim připravil nacismus. (Zde připomeňme záslužnou
knihu Mgr. Aleny Čtvrtečkové Osudy židovských rodin z Náchodska 1938-1945.)
V listopadu přišla na svět i řádka herců:
Václav Lohniský se narodil 5. 11. 1920, Josef Vinklář 14. 11. 1930, o tři dny starší je
režisér Antonín Moskalyk (tvůrce ﬁlmové Babičky), 29. 11. 1860 se narodila Hana
Kvapilová. Nevím, hrála-li někdy v Náchodě, ale ve stejný den roku 1945 se narodila Hana Maciuchová, kterou jsme u nás
mohli vidět už vícekrát. V Úpici se 20. 11.
1920 narodil archeolog Antonín Hejna,
který mj. „vykopal“ nedaleký středověký
hrad Vízmburk. Dne 2. 11. 1930 se v Náchodě narodil spisovatel Václav Erben,
u jehož hrobu můžeme postát na našem
hřbitově. Osmdesáté narozeniny oslaví
9. 11. klavírista Ivan Moravec, který často spolupracuje s náchodským komorním
orchestrem.
(AF)
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Významní návštěvníci Náchoda
10. Spisovatelé a básníci
Tentokrát předkládám čtenářům výběr z plejády literátů, kteří v 19. a v první polovině 20. století zavítali do našeho města,
respektive velmi často do tehdy ještě samostatné obce Běloves,
do tehdy ještě prosperujících lázní.
V zimě 1813–1814 pobýval na náchodském zámku se svou přítelkyní Elisou von der Recke, německou básnířkou a tetou kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské, ve své době známý německý
básník Christoph August Tiedge. Náchod na něj v tom pochmurném zimním čase nezapůsobil právě nejlépe snad i proto, že se
na něj díval pouze nezúčastněně seshora. „Už víš, jak žijeme zde
nahoře v podoblačné věži. Čteme, píšeme; je tu vůbec ticho… Vidíme dolů na město, jež vypadá jako hrob vedle hrobu. Čas, jenž špatně rozumí malbě, natřel na černo všechny střechy, pod nimiž mnoho chudoby vchází a vychází. To, pomyslíš si, není pěkné. Ano, není,
zato pěknější jsou vrchy jedlových lesů kolem nás.“ Tolik pocity romantického básníka, v mnohém však reﬂektovaly skutečnost.
Zda při své první krkonošské pouti v roce 1833 navštívil Náchod
český romantický básník Karel Hynek Mácha, se můžeme jen domnívat podle jeho (snad právem zpochybňované) kresby zámku,
která navíc nese označení Nové Benátky. Je to však nade vší pochybnost náchodský zámek, takže proč ho neuvést?
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský pobýval v Náchodě několikrát.
Nejprve jako mladý čerstvý doktorand ﬁlosoﬁe získal v roce 1882
místo vychovatele malých princátek v rodině Schaumburg-Lippe a roku 1905 nechal vlastním nákladem vytisknout knížečku
„Nachod, Stadt und Schloss“. Pak následovalo několik jeho návštěv z pozice předsedy Klubu českých turistů a nakonec se zde
na závěr svého života zabydlel a v lednu 1943 v Náchodě zemřel.
Psal se rok 1906 a v ulicích Náchoda a v okolních lesích bylo
možno potkat mladého muže nápadné postavy. Byl to Jiří Mahen, který zde prožil romantickou lásku se sestrou svého přítele Josefa Hádka. Vše skončilo předčasnou smrtí milenky, četné
stopy však zůstaly v básníkově díle. Návštěvou zcela jiného dru-

hu byl pobyt básníka anarchisty Stanislava Kostky Neumanna
v roce 1920. Byl zde ne jako básník, ale jako politik. Hodně čtený a oblíbený hlavně mezi dělnickou mládeží. Přijel do Náchoda
28. srpna a v sále hostince U Terčů měl přednášku, která nadchla
jeho vrstevníky a spolustraníky, ovšem velmi pobouřila všechny ostatní občany města. Nekompromisně to dosvědčují referáty v místním tisku.
Velkolepá oslava 70. narozenin Mistra Aloise Jiráska se konala
v Náchodě 10. července 1921. Oslavenec celý průvod alegorických
vozů symbolizujících jeho jednotlivá díla pozoroval déle než půldruhé hodiny z okna bytu starosty JUDr. Josefa Čížka, který v té
době bydlel v patře budovy Občanské záložny. Původně se Jirásek nechtěl oslavy vůbec zúčastnit, nakonec, jak dokládá dobová fotograﬁe, přijal i slavnostní kytici.
Viktor Dyk, básník a politik, přijel do Náchoda, kde měl řadu
přátel, v roce 1927. Prohlédl si město, zámek, navštívil i Jiráskovu chatu na Dobrošově a Bartoňovu útulnu v Pekle. Pobyt mu
byl inspirací pro báseň Pozdrav Náchodsku, která byla uveřejněna v Památníku na župní slet Jiráskovy sokolské župy podkrkonošské v Náchodě dne 1. července 1928.
V roce 1936 byli v Náchodě návštěvou spisovatelé Vladislav
Vančura, Karel Nový, Jaromír John i lyrický básník František
Halas. Ti všichni byli tenkrát hosty Dr. Markalouse (občanské
jméno Jaromíra Johna) v jeho romantickém bytě ve věži patřící Böhmově tiskárně v Novém Městě nad Metují. Do Náchoda je
tenkrát pozvali na literární besedu čtenáři Družstevní práce.
A zcela závěrem připomenu pobyty pacienta běloveských lázní Karla Konráda. Částečně potřebné, částečně ﬁngované z důvodu bezpečnosti v nebezpečných válečných letech. Znovu se
sem vrátil v roce 1952 a vytěžil zde materiál pro nevelkou knihu vzpomínek nazvanou bůhvíproč Na černé hodince. Je poplatná své době, nicméně je dokladem dojmů, které v Konrádovi Náchod zanechal.
Mgr. Lydia Baštecká

kresba zámku – K. H. Mácha
Guth Jarkovský
Alois Jirásek
Jaromír John
Viktor Dyk
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VÝMĚNA řidičských průkazů
K 20. 10. 2010 nepožádalo o vydání nového řidičského průkazu ještě 3256 řidičů. Ti by tak měli učinit do 31. 12. 2010,
resp. do 10. prosince 2010, neboť doba
pro vydání řidičského provozu je cca tři
týdny od podání žádosti. Do konce roku
je tedy nutné vyměnit řidičské průkazy,
které byly vydané v letech 1994 až 2000.
Jedinými platnými řidičskými průkazy
bude řidičský průkaz ve formátu kreditní plastové kartičky se znakem evropské
unie a řidičské průkazy vydané do 30. 4.
2004, j ejichž platnost ovšem bude končit
31. 12. 2013.
Úřední dny na registru řidičů na MěÚ
v Náchodě, na pracovišti v ulici Němcové
jsou:
– pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin
– úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin
S ohledem na současný nezájem o výměnu řidičského průkazu a kapacitu pracoviště neuvažuje úřad o rozšíření úředních hodin.
K vydání řidičského průkazu je třeba:
– buď osobně podat podepsanou žádost
na registru řidičů, kterou je nutné doložit platným řidičským průkazem a planým občanským průkazem a jednou fotograﬁí žadatele,
– nebo pověřit na základě neověřené plné
moci osobu, která předloží žádost podepsanou žadatelem na registru řidičů,
společně s platným řidičským průkazem
a platným občanským průkazem žadatele, svým občanským průkazem a jednou
fotograﬁí žadatele.
K převzetí nového řidičského průkazu
je třeba:

– buď se opět dostavit osobně s platným
občanským průkazem a vrátit starý řidičský průkaz oproti vydání nového,
– nebo pověřit osobu vybavenou ověřenou plnou mocí, která při převzetí předloží svůj občanský průkaz a starý řidičský
průkaz žadatele, který bude vrácen oproti vydání nového.
Za výměnu řidičského poplatku v tomto režimu povinné výměny se neplatí
správní poplatek.
V případě neprovedené výměny bude řidičský průkaz po skončení platnosti, tedy
po 31. 12. 2010, považován jako neplatný
a vůči řidiči bude zahájeno správní řízení s uložením pokuty. Je nutné poukázat
na to, že doba vydání řidičského průkazu od podání žádosti je zhruba tři týdny.
Tato doba se bude do konce roku z předpokládaného nárůstu žadatelů prodlužovat
a rozhodné datum pro posuzování platnosti řidičského průkazu z hlediska správního řízení nebude datum podání žádosti,
ale datum 31. 12. 2010.

Městská policie
informuje
1. září řešili strážníci stížnost na majitele vozidla, které poškodilo nové obrubníky na rekonstruované Komenského
ulici. Hlídce městské policie se podařilo
zjistit majitele vozidla, který způsobenou
škodu následující den v plné výši uhradil.
O víkendu 11. a 12. září strážníci pomáhali zajišťovat klidný průběh Kuronských
slavností, které probíhaly na zámku v Náchodě. Usměrňovali dopravu a společně

Sociální terénní pracovníci MěÚ
Projekt je ﬁ nancován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.

V Náchodě působí dva terénní sociální pracovníci, kteří se
snaží pomoci sociálně vyloučeným občanům plně se začlenit
zpět do společnosti. Při začleňování osob z vyloučených lokalit
zpět do běžného života pomáhají tito pracovníci již šestým rokem. Od července roku 2009 získalo město Náchod ﬁnanční částku na podporu sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit
v Královéhradeckém kraji od evropského sociálního fondu z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Smlouva o zajištění terénní práce je uzavřena do konce roku 2010.
Terénní pracovníci se snaží pomáhat osobám z vyloučených
lokalit začlenit se zpět do společnosti. Jedná se především o pomoc v zařizování věcí na úřadech, pomoc v domácnosti, pomoc při dohlížení na školní docházku dětí, pomoc při manipulaci s penězi a spolupráce s různými institucemi např. úřad práce,
okresní správa sociálního zabezpečení, Městská policie Náchod,
Policie ČR, odbor sociálních věcí a zdravotnictví apod. Zásadním
problémem osob z vyloučených lokalit je lichva, zadluženost, ale

s Policií ČR dohlíželi na dodržování veřejného pořádku.
Kotci umístěnými u služebny městské
policie prošlo za měsíc září šest toulavých psů. Čtyři se podařilo vrátit původním majitelům, jednoho psa se ujal nový
majitel. Posledního psa odvezla hlídka
městské policie do psího útulku v Hradci
Králové. Do konce září bylo městskou policií odchyceno celkem 46 volně pobíhajících psů, z nichž patnáct bylo odvezeno do útulků v Hradci Králové a Trutnově.
Z široké palety činnosti MP Náchod
vybral M. Horák

Povinná zimní výbava
S blížícím se zimním období dochází
ke změnám v povinné zimní výbavě motorových vozidel. Připomínáme zásadní
změny.
Již od 1. 11. 2010 začíná platnost povinného vybavení auta na označených úsecích silnic zimními pneumatikami.
Od 1. 1. 2010 pak bude podstatná změna ve vybavení autolékárničky. Její obsah
se bude od současným lišit především
v nových zdravotnických pomůckách,
jako je resuscitační maska, izotermické
fólie, celokovové nůžky se zaoblenými
rohy a leták ke zvládání dopravní nehody. Důraz při policejních kontrolách bude
kladen i na prošlé lhůty obvazových materiálů.
Další změnou je to, že do povinné výbavy od 1. 1. 2011 přibývá reﬂexní vesta. Dosud ji museli u nás používat pouze profesionální řidiči, od Nového roku se
povinnost rozšíří na všechny řidiče aut.
Přejeme všem řidičům šťastné kilometry s minimálním využitím této nově povinné výbavy.

i častý nezájem těchto osob o práci. Terénní pracovníci mají svoji kancelář, kam za nimi denně dochází klienti s různými problémy, které potřebují pomoci vyřešit. Časté jsou také návštěvy terénních pracovníků v rodinách těchto osob.
Jedním z terénních sociálních pracovníků je Jarmila Šenková,
která má s touto prací dlouholeté zkušenosti. Za největší problém vyloučených lokalit v Náchodě pokládá zadluženost. „Mezi
ty méně dramatické patří dlužné nájemné nebo dluhy městu za odvoz odpadu. A pak jsou tu mnohem horší – především zadluženost
v bankovním nebo nebankovním sektoru a s nimi související exekuce.
Snažíme se pomáhat jejich zadluženost mírnit, aby neskončili na ulici,“ říká terénní sociální pracovnice.
Sociální terénní pracovníci pomáhají ve vyloučených lokalitách u více než 350 osob. Denně se potýkají s různými problémy, u kterých má řešení většinou dlouhodobý charakter. „Je to
běh na dlouhou trať, kde hlavně závisí na konkrétním jednotlivci
a na jeho snaze zapojit se do běžného života,“ hodnotí situaci Jarmila Šenková.
Kontakty na terénní sociální pracovníky: Jarmila Šenková, tel.
491 405 244, 608 482 802, e-mail: tp@mestonachod.cz; Pavel Varga, tel. 491 405 244, e-mail: tp@mestonachod.cz
Informace o veřejné zakázce jsou zveřejněny na webových
stránkách www.mestonachod.cz .
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Investice pro budoucnost
V rámci letošního ročníku náchodských Kuronských slavností se nám podařilo připravit návštěvníkům několik opravdových
kulturních zážitků. Věřím, že slavnosti organizované městem
Náchodem byly důstojnou tečkou za létem a vzhledem k pozitivním ohlasům ze strany všech, kteří se jich zúčastnili a zúčastňují, mají své stálé místo v kalendáři kulturních akcí regionu i početné příznivce.
Přesto bych ráda zmínila hudební vystoupení, které, ač z místních zdrojů, patřilo k jednomu z vrcholů letošních slavností.
Byl to Koncert pro vévodu, vystoupení smyčcového orchestru ZUŠ Náchod, ve velkém sále zámku. Zaplněný sál vyslechl úžasnou přehlídku výsledků výuky hudebního oboru
ZUŠ. Orchestr pod vedením pana učitele Lukáše Janka v klasickém smyčcovém komorním obsazení má
žáky, jejichž věkový průměr se pohybuje mezi 11
a 13 lety. Zatím posledními úspěchy byla 1. místa
a zvláštní ocenění v oblastním kole celostátní
soutěže ZUŠ v roce 2006 i 2009, kde ve své kategorii získal nejvyšší bodové ohodnocení ze
všech zúčastněných souborů. V letošním
roce, kdy byla vyhlášena soutěž „Komorní hra s převahou smyčců“ získali žáci
p. učitele Janka dvě první místa v celostátním kole – trio a kvarteto. Současně obě uskupení obdržela mimořádná ocenění za hru zpaměti a p. učitel
Janko obdržel cenu poroty. Za tento
mimořádný pedagogický úspěch byl
p. učitel Janko oceněn městem titulem
Náchodský pedagog roku 2010.
Na zámku předvedli sólisté i orchestr výborné výkony. Náročné
skladby a zajímavý repertoár byly potěchou pro ucho a vystupování ma-

Základní umělecká škola
je ŠKOLA se vším všudy
(my nejsme kroužek, my jsme škola)
Výuka v ZUŠ má pevná pravidla, jejichž dodržování je přísně kontrolováno Českou školní inspekcí. Pedagogové musejí splňovat požadavek na vysokou odbornou způsobilost, základem
studia je individuální výuka a vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány.
ZUŠ nerozvíjí pouze schopnost ovládat hru na hudební nástroj, pohybové dovednosti, výtvarné cítění či umění slova. Vkládá do lidských hodnot radost, trému, chuť se předvést a v neposlední řadě cit a řád, a to má ze společenského hlediska velký
morální význam. Důležitost uměleckého vzdělání pro harmonický rozvoj osobnosti si uvědomuje stát i zřizovatelé škol, proto
výuku v ZUŠ významným způsobem ﬁnančně dotují. Díky těmto dotacím se žáci podílejí na úhradě nákladů pouze symbolicky. Český systém základních uměleckých škol je v celosvětovém
měřítku naprosto unikátní, a je proto častým předmětem obdivu zahraničních expertů.
Veřejnost již pravděpodobně pochopila pozitivní funkci
uměleckých škol ve společnosti, jelikož žáků obecně ve školách
ubývá, ale v uměleckých školách nikoliv. V ZUŠ Náchod dokonce
od roku 2005 permanentně počet žáků stoupá (z 554 žáků k 31.
září 2009 až na současných 704).
Aktuálně od 1. 9. 2010 otvíráme poslední chybějící, literárně-dramatický obor. Ten byl na naší škole vyučován naposledy
před patnácti lety. Nyní chceme navázat na tradici divadelnictví
v Náchodě, která zasahuje hluboko do 19. století. Cílem obnovené výuky LDO je seznámit žáky se základy divadelního řemes-

VZDĚLÁVÁNÍ
lých umělců, které občas neslo dokonce prvky velkých profesionálů, potěchou pro oko. Nad vším pak byla cítit lehkost a radost
z hraní. Bylo příjemné, že se koncertu zúčastnil i hudební skladatel, čestný občan města Náchoda, pan Jaroslav Celba, který
se po zprávě o uvedení jeho skladeb, dostal do takové kondice,
že se na koncert, společně se svou manželkou, osobně vypravil.
V Náchodě se cítí vždy dobře, ale tentokrát byl nevýslovně šťasten a potěšen interpretací skladeb, úrovní orchestru a celým vystoupením. Nešetřil chválou, a tak jsme byli společně s panem
ředitelem velmi potěšeni.
Úroveň výuky ve všech oborech naší ZUŠ, kvalitní učitelé,
smysluplné řízení ve svém výsledku vede ke zvyšování počtu žáků, ale i nárůstu zájmu rodičů rozšířit dětem obzor
o umělecké vzdělání. Pro každé dítě je to ta největší deviza do života, kvalitní aktivita, která přináší radost,
učí píli, vytrvalosti a po všech stránkách obohacuje
a kultivuje osobnost. Proto je třeba, aby škola měla
odpovídající podmínky a zázemí, které je v současné době prostorově nedostačující a neodpovídá všem požadavkům na výuku uměleckých
oborů ani zásadám provozní hygieny.
Rekonstrukce budovy bývalé vojenské
správy pro potřeby náchodské ZUŠ je
důležitou a prozíravou investicí města nejen do budovy, která bude dalším krásným architektonickým prvkem na dnes už „výstavní náchodské
třídě“, cestě středem centra po ulicích od Kamenice přes obě náměstí
po Komenského, ale hlavně investicí
do vzdělávání a budoucnosti našich
talentovaných dětí.
A to je nejvíc, co si můžeme přát.
Eva Fořtová, vedoucí odboru školství,
kultury, sportu a cestovního ruchu

la, od pohybových základů, přes poznatky rétorické, slovesné
i somatické. Obor by měl přispět k dobré technické vybavenosti
žáka, s ohledem na další umělecké disciplíny – například umělecký přednes, hlasová výchova, prohloubení znalostí dějin divadla, práce s dramatickým textem.
Všichni doufáme, že se tento náš nový obor zařadí po bok dalších třech velmi úspěšných oborů naší školy (hudební, výtvarný a taneční), které dnes již pravidelně dosahují úspěchů i v celostátních kolech soutěží.
Že jsou tato předešlá slova pravdivá, se můžete přesvědčit
sami návštěvou našich akcí, zejména pravidelných komponovaných pořadů v divadle dr. J. Čížka, kde během pár minut pochopíte, jak je tento druh vzdělávání pro společnost důležitý a přínosný. Máme obrovské štěstí, že tento systém vzdělávání přežil
mnohé politické režimy a naše děti mohou díky tomu trávit svůj
volný čas smysluplnými činnostmi, které je obohacují na celý život. A zda-li k nám chodí rády? Pakliže to nepoznáte z jejich vystoupení, zeptejte se jich, uvidíte….
Úspěchy ZUŠ Náchod
Mezi největší úspěchy obecně, které potvrzují smysluplnou
roli uměleckých škol v systému vzdělávání, patří každoroční velké množství našich absolventů všech oborů, kteří díky studiu
na ZUŠ zvládnou náročné přijímací zkoušky na konzervatoře,
akademie a další umělecké školy. Pro příklad statistika z roku
2009 – tři žáci přijati na konzervatoř; 10 žáků výtvarného oboru
na střední umělecké školy a jeden žák na architekturu na ČVUT.
Další podrobnosti o jednotlivých oborech a činnostech školy najdete na www.zusnachod.cz.
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Ukončení projektu
„Úspora energie na objektech města Náchoda“
Město Náchod dne 19. 10. 2010 slavnostně ukončilo jeden ze
svých prioritních projektů, který probíhal více než dva roky, projekt „Úspora energie na objektech Města Náchoda“.
Projekt byl zaměřen na úsporu energií na objektech polikliniky a Základní školy Náchod-Plhov, Příkopy 1186 (ZŠ Plhov). V roce
2007 podalo Město Náchod v rámci 1. výzvy Operačního programu
Životní prostředí zaměřenou na Realizaci úspor energie žádost
o ﬁnanční podporu z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí. V březnu 2008 rozhodl Ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík o poskytnutí
podpory na spoluﬁnancování projektu z Operačního programu
Životní prostředí. Cílem projektu je snížení hodnoty emisí CO2
o 5825,36 t/rok a úspora 2611 GJ/rok.
Celkové uznatelné náklady projektu činily 34 397 029,45 Kč,
spoluﬁnancování z Evropské unie prostřednictvím Fondu soudržnosti činilo 29 237 475,03 Kč (85 % celkových způsobilých výdajů projektu) a dotace ze Státního fondu životního prostředí činila 1 719 851,47 Kč (5 % celkových způsobilých výdajů projektu).
Zbývajících 10 % celkových způsobilých výdajů projektu ve výši
3 439 702,95 Kč a veškeré nezpůsobilé výdaje projektu hradilo
Město Náchod ze svého rozpočtu.
Stavba na obou objektech byla prováděna společností Průmstav Náchod, s. r. o., přičemž stavební práce začaly 15. září
2008. Realizace projektu spočívala v rekonstrukci a kompletním
zateplení obvodových plášťů, zateplení stropů a střech a výměně
veškerých výplní otvorů budov polikliniky a ZŠ Plhov v Náchodě.

Stavební práce na budově polikliniky si vyžádaly několikaměsíční přesun lékařů do náhradních prostor, protože systém, jakým byla budova v 70.–80. letech 20. století vybudována, neumožňoval použít standardní zateplovací systém. V průběhu prací
byly postupně demontovány všechny části venkovního pláště
budovy a namísto „Boletických panelů“ byly obvodové stěny budovy vyzdívány. Budova polikliniky byla slavnostně otevřena již
3. 9. 2009. V rámci projektu bylo na budově polikliniky proﬁnancováno téměř 24 milionů Kč.
Oproti budově polikliniky, probíhaly stavební práce na objektu ZŠ Plhov za školního provozu. Objekt ZŠ se skládá z pěti budov, z nichž pouze vstupní budova byla vybudována z „Boletických panelů“, které bylo nutné stejně jako u budovy polikliniky
zcela demontovat, zde byl však použit nový závěsný kazetový
zateplovací systém. U ostatních budovy objektu ZŠ Plhov byl
použit standardní kontaktní zateplovací systém kombinovaný
ve schodišťových částech budov se závěsným kazetovým zateplovacím systémem. Na objektu ZŠ Plhov bylo proﬁnancováno
cca 30 milionů Kč.
Na úspěšném ukončení projektu Úspora energie na objektech
Města Náchoda se kromě generálního dodavatele stavebních prací, společnosti Průmstav Náchod, s. r. o., podílela jako technický
dozor paní Radomíra Martinová, Červený Kostelec, autorský dozor prováděla společnost Proxion, s. r. o., Náchod a činnost koordinátora bezpečnosti práce zajišťovala společnost Manifold
Group, s. r. o., Plzeň.

Oznámení
inspektorátu práce

ZŠ před rekonstrukcí (fotograﬁe vlevo) a po rekonstrukci (vpravo)

Oblastní inspektorát práce se sídlem
v Hradci Králové oznamuje změnu kontaktního místa v Náchodě.
Nově je kancelář pro poradenskou
a konzultační činnost ve věci pracovních
vztahů a podmínek umístěna v budově
městského úřadu v ulici Němcové (vedle
polikliniky), v 1. patře, dveře č. 208.
Pracovníci oblastního inspektorátu
práce jsou vám k dispozici každé pondělí od 9.00 do 15.30 hod. Kontakt: tel.
491 405 152.
V Hradci Králové najdete kancelář inspektorátu práce v ulici Říční 1195, kde
jsou vám k dispozici v pondělí a ve středu
od 8 do 17 hodin. Tel. č. 495 217 494.

Jimmy Bozemann
& The Lazy Pigs USA/CZ
Sport klub UFO RACING TEAM Běloves
Pátek 26. listopadu ve 20.00
Jimmy Bozemann, zpěvák, kytarista a skladatel, se narodil v roce 1953 ve městě Lake Charles,
státě Luisiana v USA. Stejně jako pro tuto část Ameriky je i pro jeho hudbu typická různorodost stylů, se kterými se zde od dětství střetával. Snad nejvíce ho ovlinily blues, cajun, country,
western swing a hillbilly music. V roce 1991 po dlouholetém cestování napříč celým Mexikem
a Latinskou Amerikou, opouští Spojené Státy a začíná svou několikaměsíční pouť po Evropě,
která ho zavedla až do Prahy, kde se na sklonku roku 91 natrvalo usadil. Po svém příchodu do Prahy zakládá s několika americkými přáteli hudební formaci Lazy Pigs and the Band
of Jakeys, se kterou stále vystupuje, nyní ovšem v novém obsazení s českými muzikanty. Síla
Jimmy Bozemana je v přirozenosti projevu, neformální komunikaci s publikem, které si dokáže
získat po několika tónech a autentičnosti příběhů jeho písní, které většinou sám opravdu prožil.

Jimmy Bozemann – ak. kytara, zpěv
Svatka Štěpánková – kontrabas, zpěv
Josef Malina – housle, whistles
Zdeněk Jahoda – mandolína
Tomáš Vokurka – bicí
Předprodej vstupenek ICC Kamenice www.icnachod.cz/ic.
Více na www.agenturamalina.cz, www.hudbajinak.info
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ST(EDNÍ PR`MYSLOVÁ ŠKOLA
Hronov, Hostovského 910

       

kontakt:

!  " 

491 485 048
 491 482 226
e-mail: skola@spshronov.cz
www.spshronov.cz

#$ %&'!(')*+ #!'(,
Nabízí možnost získání stedního vzd"lání ve dvou stupních:
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STUDIJNÍ OBORY
Technické obory: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
65-41-L/01 Gastronomie
Obory služeb:
(kuchař-kuchařka, číšník-servírka)
66-41-L/01 Obchodník
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
(zaměření na obchodně-podnikatelskou činnost)
UČEBNÍ OBORY
Technické obory: 23-51-H/01 Strojní mechanik
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-52-H/01 Nástrojař
23-55-H/02 Karosář (autoklempíř)
33-56-H/01 Truhlář
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
29-54-H/01 Cukrář
Obory služeb:
65-51-H/01 Kuchař – číšník,
66-51-H/01 Prodavač
69-51-H/01 Kadeřník
NÁSTAVBA
64-41-L/51 Podnikání – denní nástavba

ST(EDNÍ VZDWLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Obor vzd"lání:
• Elektrotechnika - po!íta!ové ídicí systémy
• Strojírenství výrobní a informa!ní systémy
délka vzd"lávacího programu:
- 4 roky denní forma vzd"lávání
- 2 roky denní zkrácená forma vzd"lávání (pro uchaze!e, kteí získali
stední vzd"lání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzd"lání)

ST(EDNÍ VZDWLÁNÍ S VÝU_NÍM LISTEM
Obor vzd"lání:

• automechanik
• elektromechanik
• nástroja
délka vzd"lávacího programu:
- 3 roky denní forma vzd"lávání
- 2 roky denní zkrácená forma vzd"lávání (pro uchaze!e, kteí získali
stední vzd"lání s maturitní zkouškou )

KROMW ST(EDNÍHO VZDWLANÍ MOHOU ŽÁCI
ZÍSKAT CERTIFIKÁTY A OSVWD_ENÍ:
ECDL s mezinárodní platností, celosvtov platný certifikát AUTODESK
CERTIFIKATE OF COMPLETION, (IDI_SKÝ PR`KAZ

DNY OTEV(ENÝCH DVE(Í

Telefon: 491 470 158, Fax: 491 470 174
Adresa: 549 01 Nové Město nad Metují, Školní 1377
E-mail: info@sossou-nm.cz, URL: http://www.sossou-nm.cz

ve všedních dnech : 4. 11. a 25. 11. 2010
od 14.30 do 16.30 hodin
v sobotu 11. 12. 2010 od 9.00 do 12.00 hodin.

VOŠ, SOŠ a SOU
v Kostelci n. Orl., Komenského 873
tel: 494 323 711

E-mail: szes@szeskostelec.cz

www. szeskostelec.cz

Denotevených
otevenýchdveí
dve
Den
sobota 27. 11. 2010 (8.00-12.00hod.)
pátek 7. 1. 2011 (12.00-16.00hod.)
Pro školní rok 2011/2012 nabízíme studium:
A ve Stední odborné škole ul. Komenského 873
B v Centru chladicí a klimatizaní techniky
tel: 494 323 741
pírodovdné maturitní obory
ul. Havlí!kova 156

1) AGROPODNIKÁNÍ

(41-41-M01) - maturitní
nutné je lékaské potvrzení
Po 2 letech spole!né výuky si studenti volí od 3. ro!níku specializaci
a) nebo b)

a) ZEMWDWLSKÝ A LESNÍ PROVOZ

1) MECHANIK ELEKTROTECHNIK (2641L/01)
-tyletý maturitní obor zamený na montáže a servis chladicí
a klimatizaní techniky a tepelných erpadel - lék. potvrzení

2)ELEKTROMECHANIK PRO ZA(ÍZENÍ A
P(ÍSTROJE (26-52-H01)
- kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb.
- tíletý u!ební obor se zam"ením na

b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE

2) EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROST(EDÍ
rozšíené o OCHRANU VOD A RYBÁ(STVÍ
(16-01-M01) - maturitní

3) P(ÍRODOVWDNÉ LYCEUM
(78-42-M06) maturitní

MONTÁŽE A SERVIS CHLADICÍA KLIMATIZA_NÍ TECHNIKY
(chladniky, mrazniky, chladící a mrazící pulty, klimatizace…)

a

MONTÁŽE A SERVIS DOMÁCÍCH ELEKTRICKÝCH
SPOT(EBI_` ( praky, sušiky, myky a jiné domácí spotebie)

3) PODNIKÁNÍ

( 64-41-L524)

dvouletá maturitní nástavba pro absolventy u!ebních obor#

Souástí areálK obou škol jsou moderní internáty, tlocviny a vlastní stravovací zaízení s celodenní stravou.
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Střední škola a Základní škola
Nové Město nad Metují

Střední škola hotelnictví a společného stravování

TEPLICE NAD METUJÍ

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Hotelnictví pro život * čtyřletý obor
Společné stravování * dvouletá
nástavba

(škola Nové Město n. M., škola Opočno)
 " ~
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GASTRODEN 3. 12. 2010

Střední škola hotelnictví a společného stravování v Teplicích
nad Metují si Vás dovoluje pozvat na den otevřených dveří,
který je spojen s Gastrodnem – přehlídkou kuchařského,
číšnického i barmanského umění našich žáků.
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Zveme všechny na prohlídku školy spojenou
s ochutnávkou mnoha delikates!!!
Na gastrodni vrcholí soutěž o 1000 Kč. Více info na webu školy.
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www.souteplicenm.cz
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Zahradního domu Ratibořice
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Pro skvělé řešení
nemusíte chodit daleko.
Era půjčky

Dostupné kdekoli

Informujte se ve Finančním centru Poštovní spořitelny,
Kamenice 109, Náchod, tel.: 491 441 011
nebo v bankzóně Poštovní spořitelny, pošta Náchod 1,
Masarykovo nám. 43, tel.: 491 419 930.



 



Volitelná
výše splátek

listopad 2010

Náchodský zpravodaj

ve čtvrtek
v pátek
oba dny
v sobotu

11. 11. 2010
12. 11. 2010
od 16 do 19 h
13. 11. 2010

NA PODZIMNÍ
DOBROČINNÝ
BAZÁREK
OBLEČENÍ
ve sborovém domě evangelické církve
Purk yňova 535, Náchod (hned vedle Por t Ar turu)

Provětrejte šatník a přineste, co už nepotřebujete
zachovalé šaty pro děti i dospělé, obuv, dětské knihy,
CD a drobné módní doplňky
a odneste si to, co vám udělá radost.
Symbolická cena jednoho kusu je 5 Kč.
Výtěžek bazárku bude věnován na doﬁnancování
dětského hřiště na farní zahradě v Šonově
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ÚŘAD PRÁCE
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Nerozebrané oblečení odvezeme na dobročinné účely
do Husova sboru.

EXPRES PJKA OD GE MONEY BANK:

MIMOÁDNÉ SPLÁTKY
A PEDASNÉ
SPLACENÍ ZDARMA.
ÚROK OD 5,7 %
RON

A navíc výhodná RPSN již od 7,7%.
Nabídka platí pro pjky nov sjednané do 31. 12. 2010.

GE Money Bank. a.s., Kamenice 113, Náchod, tel. 491 419 099

www.gemoney.cz

infolinka: 844 844 844
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Sólo Mária Biháriho v Poklopu
Občanské sdružení Dokořán Vás srdečně zve na sólové vystoupení romského
zpěváka, klarinetisty, akordeonisty, klavíristy, člena kapely Koa a dlouholetého
hudebního partnera Zuzany Navarové,
Mária Biháriho. Skloubení romské linie
a písničkářské tvorby okořeněné cikánským temperamentem budete moci nasát
v pátek 26. 11. od 20.00 v čajovně Poklop
(v areálu Déčka Náchod). Cena vstupenek
je 150 Kč. Předprodej bude od 8. 11. v dopoledních hodinách v klubu Archa (Komenského 577) a pondělí, čtvrtek, pátek,
sobota, neděle od 17.00 do 21.00 v čajovně
Poklop. Přijďte se nechat odnést hudebně
pestrou fantazií.
Za Dokořán, o. s., Aneta Žďárská

LEOŠ ŠIMÁNEK UVÁDÍ
VELKOPLOŠNOU PANORAMATICKOU
LIVE-DIASHOW SE SEDMI PROJEKTORY

AUSTRÁLIE
– Křížem krážem
Zimní putování
po červeném kontinentu
NÁCHOD (St) 1. 12., 19.00 hod.,
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
(Beránek), Masarykovo náměstí 74
Předprodej: Informační a cestovní
centrum, Kamenice 144,
tel.: 491 420 420

Starosta poděkoval dobrovolným hasičům
Ve středu 29. září 2010 poděkoval starosta města Náchoda ing. Oldřich Čtvrtečka
dobrovolným hasičům z Náchoda, kteří pomáhali v srpnu letošního roku odstraňovat
následky povodní v obci Višňová na Liberecku. V obřadní síni městského úřadu převzali dobrovolní hasiči z rukou starosty medaile a čestná uznání.

Město Náchod a Ekumenická rada církví Vás zvou na tradiční

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
u vánočního stromu na Masarykově náměstí
1. ADVENTNÍÍ SETKÁNÍ
Á Í
neděle 28. listopadu 2010 v 17 hodin
v programu účinkují Církev římskokatolická a Církev adventistů sedmého dne

2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
neděle 5. prosince 2010 v 17 hodin
v programu účinkuje Církev bratrská

3. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
neděle 12. prosince 2010 v 17 hodin
v programu účinkuje Církev československá husitská a Církev českobratrská evangelická

4. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
neděle 19. prosince v 19 hodin XXI. SVOBODNÝ ADVENT
komponovaný pořad náchodských církví, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka - velký sál

Austrálie je sice malým kontinentem, ale zároveň i ohromně velikou zemí! Je zemí úžasných protikladů s nepředstavitelným množstvím přírodních krás. Na jihu se od moře
zdvihají vysoké hory – v zimě pokryté sněhem, v severní části se do nekonečna táhne tropické pobřeží s kokosovými palmami a korálovými útesy. Jsou zde rozlehlé lesy
s obrovitými stromy i oblasti s nedozírnou pouští. Fascinující hluboké kaňony s bizarními skalními formacemi.
Leoš Šimánek s manželkou, synem a dcerou procestovali během tří měsíců Austrálii do těch nejzazších koutů.
Vyráželi na koních, horských kolech, kánoích či plachetnicích s potápěčskou technikou. Se sněžnicemi na nohou
zdolali nejvyšší horu kontinentu a na lyžích pak sjížděli
po jejích zasněžených svazích. Podnikli celou řadu pěších
túr podél pobřeží, do kaňonů, k vodopádům a vylezli i na
nejznámější skálu světa – na Ayers Rock / Uluru, tento
ohromný rudý monolit uprostřed pouště.
Novou live-diashow doplňuje vydání stejnojmenné fotograﬁcké knihy – AUSTRÁLIE: Křížem krážem, kterou vydal Leoš Šimánek v nakladatelství ACTION-PRESS jako
svoji šestnáctou publikaci.
Více o autorovi, jeho knihách a diashows najdete na internetových stránkách: www.leossimanek.cz

POZ VÁ NK A
Sdružení přátel obce
Malá Čermná PUMPA
pořádá opět po roce besedu s promítáním historických fotograﬁ í a pohlednic jedné z obcí tzv. Českého
koutku v Kladsku, a to obce STROUŽNÉ, nyní Pstrążna, dříve Strausseney.
Akce se koná v sobotu dne 20. listopadu 2010 od 13.30 hod. ve společenském
sále Obecního domu ve Velkém Poříčí. Přijďte se podívat, jak se rozrostla naše sbírka a co bychom z ní rádi
vytvořili. Součástí akce bude malá výstavka. Bližší informace na www.pumpa-malacermna.unas.cz nebo na telefonním čísle 602 839 374.
Srdečně zveme.
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Jak mizel starý Náchod

MC Hopsáček

Výstavy fotograﬁí zachycující minulost určitého místa se těší
značné pozornosti návštěvníků. Regionálnímu muzeu v Náchodě se v tomto ohledu naskytla jedinečná příležitost poté, co
mu pozůstalí po amatérském fotografovi Antonínu Rabiškovi
(1914 – 2009) věnovali téměř 400 fotograﬁí. Autor v nich zachycoval především stavební proměny, jimiž Náchod prošel zejména od konce druhé světové války až po současnost.
Skutečnost, že převážná většina fotograﬁ í byla bez popisek,
pomohl vyřešit pamětník a nadšený spolupracovník muzea Ladislav Škrabka. Jeho poznatky o místech, stavbách, případně jejich
majitelích mají mimořádnou dokumentární hodnotu. Návštěvník
výstavy Jak mizel starý Náchod ve fotograﬁích Antonína Rabišky
tak například pozná lokality, které musely ustoupit nově vznikající Pražské třídě či úpravám v okolí náchodského nádraží. Talentovaný fotograf zachytil i drastické změny ve středu města,
kdy téměř zmizela židovská čtvrť či Hradební ulice a další. Často byl pohotově na místě, kdy na dílo zkázy byly právě nasazeny
těžké stavební stroje. Významná kapitola je věnována starému
Plhovu, který musel z větší části ustoupit současnému sídlišti.
Mnohé z fotograﬁí mají poetické ladění. Zachycují střetávání
starého s novým. Tak je tomu v případě snímků městských jatek, kdy autor volil pohled od křižovatky Slávie. Jiné pořizoval
z výškových budov. V tomto ohledu na něj navázala fotografka
a výtvarnice náchodského muzea Alžbeta Spíšková, která v některých případech doplnila výstavu vlastními snímky zachycujícími současný vzhled. I přesto, že se na výstavu nevešly zdaleka všechny fotograﬁe, tak vznikl ojedinělý celek, který bude
mít možnost široká návštěvnická veřejnost zhlédnout poprvé.
Výstava se koná v (části) přízemí budovy stálé expozice Dějiny Náchoda a Náchodska na Masarykově náměstí č. 18 v Náchodě ve dnech 2. 11. – 7. 12. 2010. Otevřeno denně kromě pondělí
9.00–12.00 a 13.00–17.00.
(VS)

Aktuálně
z Kladského pomezí
Pomalu skončila letní sezona a destinační společnost BRANKA se připravuje na sezonu zimní. Stejně jako v loňském roce jsme úspěšně žádali ﬁnanční
prostředky z rozpočtu Královéhradeckého kraje na údržbu běžeckých lyžařských
tras. Jedná se o strojově upravované trasy v oblastech Teplicka, Policka, Jestřebích
hor a Náchodska. Novinkou letos budou
na některých křižovatkách mobilní informační mapky. O jejich výrobě v současné době jednáme stejně jako o provozu
Ski busu. Partnerský dopravce a BRANKA, o. p. s., v současné době plánují trasy
a jízdní řád. Mělo by se jednat o dvě linky
z Náchoda do Jestřebích hor a pravděpodobně na Karlow do Polska.

LISTOPAD
2. 11. – od 16.30 Se světýlky po sídlišti – veřejná dílna se společnou procházkou po sídlišti s lampionky. Na procházku se vydáme v 17.30 – možno se připojit v uvedený čas u MC Hopsáček
4. 11. – od 15.30 do 17 hod. – Stříhání vlásků
5. 11. – od 17.00 – 19.30 hod. – Strašidlánky
Po celý den výstava vašich strašidýlek, které můžete nosit průběžně v týdnu, nejpozději však do čtvrtka 4. 11. 2010, v podvečer čas soutěží, tvoření, vystoupení, vyhodnocení. Těšíme se na
všechny děti, vstup možný s i bez doprovodu rodičů. Nezapomeňte přijít v pátek dát Váš hlas nejhezčímu strašidýlku.
19. 11. od 9 do 19 hod. Vánoční focení s fotografem p. Hurdálkem – rezervujte si svůj čas co nejdříve – na email, telefonicky, osobně!!!!
23. 11. 16.30–18.00 hod – Vánoční dílna na šikovných ručičkách – budeme vyrábět vánoční dekorace.
24. 11. od 9.00–17.00 hod – Výroba adventních věnců po celý
den – Tento den si můžete přijít vyrobit svůj adventní věnec.
K dispozici bude veškerý potřebný materiál, přírodniny, stuhy,
svíčky. Možno objednání věnce dle Vašich představ (barva, materiál, velikost apod.) telefonicky, email, osobně v MC.
25. 11. – Mikulášská besídka – již tradičně ve třech skupinách
9.30 hod – Pro nejmenší děti
15.30 hod – společná skupinka pro větší děti od 3 let
17.30 hod – skupinka, kde děti chodí samostatně k Mikuláši, mají
čas na básničku, krátké popovídání apod. Pro čekající je připraven doprovodný program. Nutno objednat telefonicky, emailem,
osobně, počet míst omezen, cena 40 Kč za dítě v ceně je jednotný balíček od čerta.
27.–28. 11. Vánoční výstava + Advent – Pozor změna – tentokrát se na Vás těšíme v Rubenské jídelně
Děkujeme za Vaši přízeň, podněty, které od Vás dostáváme a těšíme
se na Vás… Kontakt: www.hopsacek.cz, e-mail: hopsacek@seznam.
cz, tel.: 608 970 406 – Hlavatá, 604 510 681 – Hepnarová

Unikátní Legoprojekt
aneb největší středoevropský LEGOBETLÉM dětské fantazie v Náchodě
Podle nadpisu článku by čtenář mohl
soudit, že se do Náchoda chystá s předvánoční propagací ﬁrma
vyrábějící oblíbenou
dětskou stavebnici
Lego. Není tomu tak.
Skutečnost je ještě o něco zajímavější.
Legoprojekt označuje dobrovolnickou
aktivitu, během které ve třech dnech
staví zhruba 30 dětí od 6 do 12 let legové město o rozměrech 3,5 x 8 metrů.
Děti mají možnost tvořit podle předloh
i s využitím vlastní fantazie. Legoměsto tak vzniklo během letošního roku již
v několika českých městech a zastřešuje ho Dětský odbor Církve bratrské, který získal darem přes 70 sad Lega, tedy
zhruba okolo čtyř set tisíc kostiček,
od spřátelené německé evangelikální
církve FeG. Účelem aktivity je podpořit kreativitu dětí a zároveň nabídnout
„necírkevní“ veřejnosti příležitost na-

hlédnout do života
místního křesťanského sboru. V tomto duchu také připravuje
Legoprojekt náchodský sbor Církve bratrské na čtvrtý adventní
týden. Pouze v našem
městě bude k vidění tato stavba ve formě LEGOBETLÉMU. V neděli 19. 12. proběhne netradiční vernisážovou formou
rodinná bohoslužba, při které se objeví výsledek snahy náchodských dětí
v celé své kráse. Srdečně vás všechny
na tuto neděli zveme.
Pokud byste nestihli přijít 19. 12.
a chtěli moderní legové město (v Náchodě ojediněle i s BETLÉMEM) navštívit, využijte předvánočních dnů
otevřených dveří uvedených na plakátech, pozvánkách a v prosincovém
Náchodském zpravodaji.
www.cb.cz/legoprojekt
www.cb.cz/nachod
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Kuželky – program na měsíc listopad

Volejbal

5. 11.
6. 11.

Pá
So

Na Hamrech na Pražské ul.

12. 11.

Pá

13. 11.

So

20. 11.

So

26. 11.

Pá

27. 11.

So

17.00
9.00
11.00
15.00
17.00
19.15
10.00
14.00
9.00
11.00
15.00
17.00
19.15
10.00
14.00

Divize
III. liga ž
I. liga ž
I. liga m
Divize
Vých. přebor
III. liga m
III. liga m
III. liga ž
I. liga ž
I. liga m
Divize
Vých. přebor
III. liga m
III. liga m

SKK Primátor Náchod
SKK Primátor Náchod
SKK Primátor Náchod
SKK Primátor Náchod
SKK Primátor Náchod
SKK Primátor Náchod
TJ Č. Kostelec
SKK Primátor Náchod
SKK Primátor Náchod
SKK Primátor Náchod
SKK Primátor Náchod
SKK Primátor Náchod
SKK Primátor Náchod
TJ Č. Kostelec
SKK Primátor Náchod

Jilemnice A
KK M.S. Brno
KK Zábřeh B
Start Jihlava
Rokytnice A
Smiřice A
Dy. Liberec
TJ Ústí n. L.
TJ N. Jičín
TJ Přerov
TJ Přerov
Rybník A
Třebechovice A
TJ Ústí n. L.
TJ Neratovice

Chceš zas chodit v sukni, triku?
Dej si masáž v roletiku!
Tento slogan mě velice pobavil, zvědavost mě nenechala klidnou, vyběhla jsem
tedy do 2. patra nad Stivalem, kde jsem
zaťukala na dveře Rolletic Studia. Překvapila mě příjemná obsluha, za chvíli jsem
již zkoušela masáž na rolletiku a po té
i lymfodrenáž Balancer. A to úplně zadarmo! „Prý, abych věděla do čeho půjdu…“.
Musím říci, že již po chvíli jsem cítila, jak se mé tělo krásně prohřívá a hned
jsem byla rozhodnutá, jaký dárek si přeji
k narozeninám.
Moc jsem si to užívala a můžu říct, že
i výsledky se objevily velice brzy. Dokonce jsem si musela nechat zúžit i mé oblíbené kalhoty. A co víc! I doma si všimli té změny…
Je vidět, že tyto masáže opravdu fungují, a tak se těším na pokračování. Tímto bych chtěla majitelce Studia poděkovat
za odborné rady a milý přístup.
Jedna ze spokojených klientek Iva Králová

Osvtová beseda Vysokov
si Vás dovoluje pozvat na 43. roník
celostátního amatérského filmového festivalu

VYSOKOVSKÝ KOHOUT
12. - 14. listopadu 2010
v restauraci „U Kohouta“
Program 43. roníku
Pátek 12. listopadu 2010
14.00
slavnostní zahájení
14.30-19.00
sout"žní projekce
20.00
ve!erní program

Sobota 13. listopadu 2010
08.30-13.00
sout"žní projekce
19.00
spole!enský ve!er

Nedle 14. listopadu 2010
9.00-11.00
projekce vybraných snímk#
11.00
vyhlášení výsledk#

v sobotu 13. listopadu 2010
II. liga ženy od 10.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod
– TJ Sokol Pardubice
v neděli 14. listopadu 2010
liga juniorek od 10.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod – VK TU Liberec
v sobotu 20. listopadu 2010
liga juniorek od 10.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod
– TJ Slavia Hradec Králové
v sobotu 27. listopadu 2010
II. liga ženy od 9.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod
– TJ Slavia Hradec Králové
liga juniorek od 11.00 a 15.00 hod.
SK Rubena Náchod
– TJ Červený Kostelec

Pozvánka na aerobik
v neděli 28. listopadu 2010 od 9.00 hod.
soutěž v aerobiku

Házená
Rozpis mistrovských utkání
házenkářského klubu, TJ Náchod
Házená ve sportovní hale
TJ Náchod – Na Hamrech
So 6. 11. 10.00 1. HC Pardubice
II. liga muži SVČ
So 6. 11. 12.30 HBC Strakonice
I. liga ml. dorost Čechy
So 6. 11. 15.00 TJ Sokol Nové Veselí
I. liga st. dorost
So 6. 11. 17.30 TJ Sokol Nové Veselí
I. liga muži
Út 16. 11. 18.30 HC Dukla Praha
Český pohár
1/8 ﬁnále – muži
So 27. 11. 10.00 Lokomotiva Louny
II. liga muži SVČ
So 27. 11.15.00 HC Zubří
I. liga st. dorost
So 27. 11. 17.30 TJ Bystřice p. H.
I. liga muži

Pozvánka na akademii
Tělocvičná jednota SOKOL v Náchodě
zve všechny občany na akademii s tělocvičným a kulturním programem,
kterou pořádá v den státního svátku
ve středu 17. listopadu 2010 v sále dr. Josefa Čížka v sokolovně.
Akademie bude připomínkou dvacetiletého výročí obnovení České obce v roce
1990. V těchto dvaceti letech činnosti je
ukryto mnoho práce sokolských dobrovolných kvaliﬁkovaných cvičitelů, činovníků i hospodářských pracovníků. Sokolovna žije sportovními aktivitami mnoha
oddílů pro členy a členky všech věkových
kategorií. O nich je veřejnost informována články v Náchodském zpravodaji.
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Školské zařízení
pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého kraje
Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod, 491 428 345,
722 569 515, www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz
1. listopad 2010, Výtvarné zpracování papíru, 12.00–16.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Mgr. Jan Netušil, poplatek: 400 Kč
1. listopad 2010, Patchwork. One Fabric Quilt, 15.30–18.30 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Ing. M. Pohlová, JUDr. B. Máchova,
Mgr. E. Malinová, poplatek: 200 Kč
5.– 6., 12.–13. listopad 2010, Zdravotník zotavovacích akcí,
8.30–18.30 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Mgr. Petra Šilhánová
Hajpišlová a pracovníci VZS, poplatek: 1750 Kč
9. listopad 2010, Rozvoj grafomotoriky aneb Proč nevyužít
šátek? 9.00–12.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., poplatek: 400 Kč
9. listopad 2010, Člověk a jeho svět – prvouka podle ŠVP,
9.00– 13.30 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Mgr. Jana Johnová,
poplatek: 600 Kč
9. listopad 2010, Proměny životního stylu české společnosti
na přelomu 19. a 20. století, 9.00–12.00 hodin, ZŠ TGM Náchod,
lektor: doc. PhDr. Pavla Vošáhlíková, DrSc., poplatek: 400 Kč
11. listopad 2010, Metody aktivního učení v MŠ – pokračování, 9.00–13.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Mgr. Jana Žaludová, poplatek: 400 Kč
15. listopad 2010, Patchwork. Kaleidoskopy, 15.30–18.30 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Ing. M. Pohlová, JUDr. B. Máchová,
Mgr. E. Malinová, poplatek: 200 Kč
15. listopad 2010, Aktivizační metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti, 9.00–16.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor:
Mgr. Jana Žaludová, poplatek: 600 Kč
16. listopad a 7. prosinec 2010, Botanické a zoologické mikroskopické praktikum, 12.00–16.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: RNDr. Jana Dobroruková, poplatek: 800 Kč
18. listopad 2010, Romantické Vánoce, 8.00–12.00 hodin,
13.00–17.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Mgr. Jana Matoušová, poplatek: 450 Kč
20. a 27. listopad, 4. a 11. prosinec 2010, Základy knižní vazby, 13.00–17.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Mgr. Jan Netušil,
poplatek 1200 Kč
22.–24. listopad 2010, Kurz prevence poruch řeči, 9.00–17.00
hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Mgr. Iva Doudová, Mgr. Yveta Nemešová a Mgr. Eva Součková, poplatek: 1500 Kč
25. listopad 2010, Výuka angličtiny v 1. a 2. třídě ZŠ, 12.00–
16.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Mgr. Jana Schierlová, poplatek: 400 Kč
29. listopad 2010, Jazykové hry v hodinách ČJ, 9.00–15.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: PaedDr. Simona Pišlová, poplatek:
550 Kč
29. listopad 2010, Patchwork. Flic-Flac, 15.30–18.30 hodin, ZŠ
TGM Náchod, lektor: Ing. M. Pohlová, JUDr. B. Máchová, Mgr.
E. Malinová, poplatek: 200 Kč
30. listopad 2010, Výtvarná dílna. Dárkové krabičky, 9.00–
13.00 hodin, ZŠ TGM Náchod, lektor: Eva Klobušníková, Ivana
Valášková, poplatek: 500 Kč
Podrobné informace a přihlášky na:
491 428 345, 722 569 515, www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz

Stolní kalendář
si můžete zakoupit
v KNIHKUPECTVÍ Horová-Maur
nebo v Informačním centru
na Kamenici

Státní zámek Náchod
S příchodem Dušiček končí na zámku turistická sezona. Na závěr naší sezony bychom Vás rádi pozvali na tyto kulturní akce.
Plánované kulturní akce pro listopad:
22.–26. 11. ADVENT NA ZÁMKU
– pouze pro základní a mateřské školy
Zveme základní a mateřské školy na prohlídky vánočně vyzdobených interiérů I. okruhu – Piccolominská expozice, kde vás seznámíme s historií Vánoc, Adventu i se zvyky, které se k nim vážou. Prohlídku oživíme vánočními koledami.
Prohlídky budou probíhat od 8.30 do 15.00 hodin. Vstupné: 30 Kč
Doporučujeme se na tyto prohlídky objednat předem na tel. čísle
491 426 201 nebo e-mail: objednavky.nachod@josefov.npu.cz
27.–28. 11. ADVENT NA ZÁMKU – pro veřejnost
Zveme malé i velké na prohlídky vánočně vyzdobených interiérů
I. okruhu – Piccolominská expozice. Těšit se můžete také na prodej medoviny, adventních věnců a dalších vánočních výrobků.
Prohlídky budou probíhat od 10.00 do 16.00 hodin.
Poslední prohlídka je hodinu před zavírací dobou.
Vstupné dle ceníku pro I. okruh
(80 Kč plné; 50 Kč zlevněné; 240 Kč rodinné)
POZOR ZMĚNA!
VÁNOČNÍ KONCERT PŘESUNUT Z 3. 12. 2010 NA 26. 11. 2010
26. 11. VÁNOČNÍ KONCERT
Zveme malé i velké na vánoční koncert ,,Big Band“ ZUŠ Police nad Metují, který se uskuteční ve Velkém sále na I. nádvoří
(u věže) od 17.00 hodin.
Vstupné jednotné: 50Kč
Rezervace prohlídek pro hromadné skupiny a podrobné
informace o kulturních akcích na tel. čísle 491 426 201.
E-mail: objednavky.nachod@josefov.npu.cz,
www.zamek-nachod.cz

Přehled kulturních akcí
v listopadu 2010 v Regionálním muzeu Náchod
Jak mizel starý Náchod
ve fotograﬁích Antonína Rabišky
Ve dnech 2. listopadu až 6. prosince 2010 mohou návštěvníci
v budově stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu fotograﬁí zachycujících mizející starý
Náchod. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel.
čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno pouze pro
předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze
objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese:
Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř.
elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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POHOTOVOST | ZÁJMOVÁ ČINNOST

Stomatologická pohotovost
6. a 7. 11.
13. a 14. 11.
17. 11.
20. a 21. 11.
27. a 28. 11.

MUDr. Hana Matoušová
Nové Město nad Metují
MUDr. Svatava Olšarová
Nové Město nad Metují
MUDr. Petr Juran
Nové Město nad Metují
MUDr. Eliška Pištorová
Nové Město nad Metují
MUDr. Alena Prouzová
Náchod

PROGRAM
listopad
KROUŽKY
na školní rok 2010/2011 jsou již v plném
proudu. Pokud jste si stále ještě nevybrali, koukněte na naše stránky www.deckonachod.cz a přijďte se nezávazně podívat,
rádi Vás kdykoliv vezmeme mezi sebe!
Nově jsme otevřeli tyto kroužky:
CESTA K ZUMBĚ PRO DĚTI – mix jednoduchých, atraktivních tanečních pohybů,
sestavený do snadno zapamatovatelných
mini-choreograﬁ í strhne každého drivem a náladou taneční párty. Pravidelné
schůzky jsou vždy v úterý od 16 hodin pro
děti 6–12 let, od 17 hodin pro děti 12–16
let – koná se v kinosále Déčka.
TLAPÍK – přijďte se seznámit s různými druhy zvířátek, pomazlit se a naučit se
o ně správně postarat. Scházíme se každé pondělí v 16 hodin v našem MiniZOO.
JÓGA PRO MLÁDEŽ – vždy v pátek od 16
hodin.
KLUB HISTORIKŮ A ARCHEOLOGŮ – příležitost pro všechny kluky a holky se zájmem o historii. Další schůzka se bude konat 13. 11. a těší se na Vás Mgr. Jan Tůma,
archeolog Regionálního muzea v Náchodě. Více informací: tumajan@seznam.cz
KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE
S RODILOU MLUVČÍ – nově otevíráme
od listopadu konverzační kluby pro všechny věkové kategorie – zájemci hlaste se
v Déčku nebo přes webové stránky.

Komenského 134
tel.: 491 470 566
Komenského 48
tel.: 491 472 946
Komenského 10
tel.: 491 472 721
Komenského 48
tel.: 491 472 923
Jugoslávská 33
tel.: 491 421 725

Na neděli 5. 12. od 16 hodin připravujeme Mikulášskou besídku – pro děti od 3
do 10 let. Zábavný program, andělské hry
a čertovské soutěže. Připravený balíček
mohou rodiče nechat v recepci. Vstupné
25 Kč.

M ÁC ÍČ E K
Pravidelný dopolední program:
Pondělí: Hlídání dětí od 8 do 12 hod.
Dítě je potřeba přihlásit do pátku. Bližší
informace: M. Hladíková, tel.: 775 562 720.
Úterý: Kuřátka – Veselé hrátky s batolátky pro děti ve věku 1–2 roky.
Středa: Zajíčci 1 – Cvičení, pohybové
hry, říkadla a zpívánky pro rodiče s dětmi mezi 2–4 rokem.
Středa: Barvínek – Výtvarná dílnička
pro maminky s dětmi od 2 let.
Čtvrtek: Mimi klub – Dopoledne pro
nejmenší miminka od 2 měsíců. Odborné
konzultace, aktivity pro zdravý rozvoj vašeho miminka.
Pátek: Zajíčci 2 – Cvičení, pohybové hry,
říkadla a zpívánky pro rodiče s dětmi mezi
2–4 rokem.
Všechny dopolední programy začínají v 9.30.
Odpolední program:
Po, St, Pá – Hernička – Využijte naši
útulnou herničku k volnému hraní vždy
od 15.30 hod. Členové MC Macíček mají
vstup zdarma, ostatní 20 Kč.
Čtvrtek – Klubíčko – vždy od 15 pro
děti ve věku 2,5–6 let. Pohybové, výtvarné a hravé činnosti pro rodiče s dětmi.
Na setkání s Vámi se těší a bližší informace podá: M. Hladíková, tel.: 775 562 720

AKCE PRO VEŘEJNOST
Čtvrtek 11. 11. Déčko pořádá 5. ročník již tradičních Martinských slavností. Od 9 hodin bude na Masarykově
náměstí probíhat Martinský řemeslný
trh. Od 16 hodin si ve stánku Déčka si
můžete vyrobit vlastní lampion, se kterým se můžete přidat k průvodu Sv.
Martina. Ten na svém bílém koni přijede v 17 hodin k Itálii a s průvodem ho
doprovodíme na Masarykovo náměstí.
Pátek 5. 11. dopoledne – Běh do zámeckých schodů o pohár starosty města Náchod. Závody základních a středních škol
– soutěže týmů o putovní pohár, start
a cíl v Déčku.

HNÍZDO
Středa 3. 11. od 16.00 Turnaj v Člověče, nezlob se
Pondělí 8. 10. od 16 hodin – Uvedení
deskové hry Roborally
Pondělí 8. 10. od 18 hodin – Bulharsko
– rodná země dobrovolnice Venery – povídání a promítání o Bulharsku
Pátek 12. 11. od 16 hodin – Turnaj v prší
– přijďte si zahrát známou karetní hru
Sobota 13. 11. od 18 hodin – Vernisáž
a výstava fotograﬁ í. Přijďte do klubu
na vernisáž a výstavu Aleše Daňka a Ondřeje Čápa. Výstava bude k vidění v klubu celý týden.

Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kauﬂand
denně 7–20 hod.,
v neděli 8–20 hod.

Praktický lékař
MUDr. Jiří Tříska
Poliklinika Náchod oznamuje
nové telefonní číslo
774 487 527.

LS Dìtem pro radost
uvádí v sobotu 6. listopadu 2010

Vodníèku, vrať se

v sobotu 13. a 20. listopadu 2010

Kouzelná krabièka
a v sobotu 27. listopadu 2010

Èert a Káèa
Pøedstavení zaèínají v 15 hodin.
Srdeènì zveme malé i velké diváky.

www.detemproradost.com
Středa 17. 11. od 16 hodin – Videostop – sehrajeme známou televizní soutěž o hezké ceny našeho klubu
Víkend 19.–21. 11. Zimní víkend her.
Tradiční zážitkový a vzdělávací víkend
her pro mládež, instruktory a vedoucí.
Program je zaměřen na nové a zimní aktivity s celovíkendovou hrou. Účastníci
poznají i kratší a stmelovací hry, získají novou zásobu her pro činnost v oddílech, jejich pravidla a metody organizačního zajištění.
Sobota 20. 11. od 17 hodin – Diskotéka pro mládež v klubu Hnízdo, pro děti
od 12 let, vstupné 12 Kč
Středa 24. 11. od 18 hodin – Skotsko –
rodná země dobrovolnice Rachael – povídání a promítání o Skotsku
Pátek 26. 11. od 16 hodin – Pokerový
turnaj – přijďte si zahrát poker podle pravidel texas holden. Na setkání s Vámi se
těší kolektiv SVČ Déčka. Pro dotazy, náměty či připomínky volejte 491 428 744
nebo pište na decko@deckonachod.cz

listopad 2010

Senior klub „Harmonie 2“
4. 11. ve 14 hod. promítání snímků ze zájezdu v Polsku, které pro nás připravil a slovem doprovodí p. Miloslav Hlaváč
11. 11. ve 14 hod. kde se zastavil čas Rumunský Banát – snímky z cesty doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt
v 15.30 hod. mezi nás přijde p. Bělohoubková z ČČK s nabídkou
rekondičních pobytů. Zájemci o žádané pobyty v tuzemsku i zahraničí nezapomeňte přijít!
18. 11. ve 14 hod. p. Roman Krejčiřík přijde se s námi podělit
o své zážitky, které doplní snímky z cesty po Nepálu
19. 11. od 15 hod. se bude konat „Cecilská zábava“ v rest.
ODAS. Přijďte se pobavit, k tanci nám zahraje p. F. Čížek – FRČÍ
25. 11. ve 14 hod. poslední část snímků a vyprávění p. Otty Macha z cesty po severozápadu USA. Nenechte si ujít závěr 13 denních toulek v této části Ameriky.

Sdružení zdravotně postižených
SZP zve své členy a příznivce dne 1. 12. 2010 na Adventní odpoledne do restaurace Na koupališti v Náchodě.
Připravený program: od 14.00 hod. – Adventní poezie, vystoupení dětí z MŠ Havlíčkova ul., dárky z „půdy“, hudba, společná večeře.
Pro méně pohyblivé je možnost hromadného odvozu v 13.00 hod
od zastávky ul. Pražská u soudu a ve 13.05 od bývalého Tepna
klubu. Pokud máte zájem, uzávěrka přihlášek je 17. listopadu,
po tomto datu již nebude možno odvoz zajistit.
Vybíráme předem každou středu v naší klubovně SZdP Palachova ul. (zajištění míst) členové 95 Kč, nečlenové 100 Kč.
Prostředí restaurace je bezbariérové – zveme i občany používající vozík.
Máme radost, že o toto Adventní odpoledne máte zájem, těšíme
se na Vás, nezapomeňte se přihlásit včas.
Za výbor SZdP Olga Frühaufová a Miroslav Čiháček
Dostali jsme pro některé členy nabídku práce, informujte se buď
v klubovně, nebo na tel. (mob.): 724 908 861, 608 313 397.

ICC informuje
Nabídka spolupráce novým ubytovatelům
s Informačním centrem
Od roku 2006 nabízí náchodské Informační centrum ubytovatelům v Náchodě a přilehlých obcích možnost konkrétní spolupráce. Ta spočívá ve vydání společného propagačního materiálu,
prezentujícího vaše ubytovací zařízení, propagace na veletrzích,
předávání vašich kontaktů turistům, objednávání ubytování,
informace o vydaných materiálech a jejich následný odběr…
V tuto chvíli spolupracujeme s cca 20 ubytovateli.
Máte-li i Vy zájem, zastavte se v Informačním centru, Kamenice 144,
547 01 Náchod. Otevřeno: po–pá 8–17 hod., so 8.30–11.30 hod.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
vyhlašuje 5. ročník výtvarné soutěže pro občany
Náchodska – NAŠE Galerie
Téma letošního ročníku zní: TADY a TEĎ
Soutěžní obory: kresba, malba, graﬁka (klasická i počítačová),
fotograﬁe (klasická i digitální), plastika a objekt.
Věkové kategorie: děti (do 6 let), děti (7–15 let),
mládež (16–18 let), dospělí.
Odevzdání prací: 11.–19. 12. 2010. Oﬁciální vyhlášení
výsledků soutěže včetně předání cen proběhne v rámci
vernisáže výstavy vybraných soutěžních prací dne 4. 2. 2011.
Podrobné informace o soutěži naleznete na www.gvun.cz
V listopadu bude galerie pro návštěvníky uzavřena z důvodu
stavebních úprav.

KULTURA | CÍRKVE

Církve v Náchodě
Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
jáhen Václav Smola 775 936 317, www.nachod.farnost.cz,
email: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa od 8.15 do 10.00 a od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 do 10.00,
v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00,
ne 7.30, 9.00; v kostele sv. Michaela pro děti a mládež ne 10.15.
Na Slavnost Všech svatých 1. 11. mše sv. budou v 7.00 v kostele
sv. Vavřince, v 9.30 v Domově důchodců, v 16.00 v kostele sv. Jana
Křtitele na hřbitově. Na „dušičky“ 2. 11. – vzpomínka na všechny
věrné zemřelé – mše sv. budou v 16.00 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově a v 18.00 v kostele sv. Vavřince. Setkání Pastorační rady farnosti se uskuteční 3. 11. od 17.00 hod. Setkání senior
klubu bude ve čtvrtek 4. 11. po ranní mši sv. Zpívání a povídání o Bohu „Andělka“ pro předškoláky a menší školáky každý pátek od 17.00 hod. na děkanství. Modlitební setkání „Večeřadlo“
každý pátek po večerní mši sv. na děkanství. Společenství mladších manželů, setkání nad Písmem s modlitbou se koná v neděli od 20.00. Příležitost ke svátostí smíření v kostele sv. Vavřince
před ranní a večerní mši sv.

Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář: Zdeněk Kovalčík, tel.
491 426 223, mobil faráře 737 475 945, e-mail: noccsh.kov@seznam.cz. Bohoslužby v Husově sboru: neděle 9 hod.
1. 11. – Všech věrných svědků a mučedníků Páně – 16 hod.
2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 16 hod.
Biblické hodiny: pondělí 16.30 hod.
Úřední hodiny: pondělí a středa 9–12 hod. a 13–16.30 hod.
Sbírky pro Diakonii Broumov – vždy každou sobotu od 9–11
hod. do přistaveného auta před budovou farního úřadu na Raisově ul. 806. Prosíme, abyste v jiné dny věci nenosili. Děkujeme.
Pozvání na sváteční koncert
Srdečně zveme na koncert, který se uskuteční v Husově sboru
v Náchodě ve středu 17. 11. 2010 od 16 hod. v Den boje za svobodu a demokracii. Varhany – ing. Jiří Tymel, zpěv – Klára Voříšková. Vstupné dobrovolné. Za Náboženskou obec Církve československé husitské v Náchodě Zdeněk Kovalčík, farář.

Českobratrská církev evangelická
28. 11. Den vděčnosti v náchodském sborovém domě – 10.00 bohoslužby, 12.00 společný oběd, 13.00 beseda na téma „I dospělí
si mohou hrát“. Hostem bude Rut Brodská.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střední podnikatelská škola), kazatel Petr Adame, mobil: 605 874 765,
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohoslužby pravidelně každou sobotu od 9.30 hodin. Studium Bible v pondělí neprobíhá.

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Staněk,
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bohoslužby v neděli
v 9.30 hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.

Křesťanská společnost Nový Život
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384,
http.//www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.
Farní sbor ČCE v Náchodě-Šonově srdečně zve na Den vděčnosti konaný 28. 11. Hostem bude Rut Brodská, spirituálka Střední odborné školy sociální – Evangelické akademie
v Náchodě. Dopoledne od 10.00 poslouží pří bohoslužbách
s vysluhováním sv. Večeře Páně a od 13.00 bude vést besedu „I dospělí si mohou hrát“.
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KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod
informuje na listopad 2010
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 2. 11. v dopoledních hodinách

WI-FI od října v naší knihovně pro vás.
BRÝLE – Zapomněli jste si doma brýle a přesto byste si rádi přečetli noviny nebo si
vybrali knihu podle svého Žádný problém. Oční optika Havlová věnovala do knihovny
čtvery brýle na čtení (1,5 až 3,5 dioptrií), které si můžete půjčit ve studovně.

Výstavy – Hala
ZEĎ 2010 – Občanské sdružení Fotoklub Náchod a Městská knihovna Náchod, o. p. s.,
zvou na mezinárodní výstavu, na které se svými pracemi představí 36 výtvarníků nejenom z ČR a Polska. Jde o setkání nejen různých oborů výtvarného umění, ale hlavně o setkání generací, národností a individuálních přístupů k vlastní volné tvorbě. Vystavené výtvarné práce budou originálním způsobem instalovány v prostoru vstupní
haly Městské knihovny, instalace inspirovaná architekturou interiéru sjednotí různé
techniky a styly do jednotného rámce. Vernisáž výstavy se koná v pátek 26. 11. 2010,
16.30 hodin. Výstava potrvá do 4. prosince 2010
Dětské oddělení 1. patro
Zaostřeno na čtenáře. Výstava fotograﬁí ze čtenářské soutěže MK Náchod
Studovna 2. patro
Inspirace Máchou – Výstava portrétů, dokumentů, ilustrací a kreseb inspirovaných
„knížetem českých básníků“ Karlem Hynkem Máchou. Na výstavě si můžete prohlédnout také různá vydání Máje a dalších básníkových knih i máchovské monograﬁe a portréty báníka. Výstavu připravil pan Zdeněk Halíř. 2. 11. – 4. 12. 2010.

Náchodská univerzita volného času – 1. semestr
11. 11. Poutník Mácha – přednáší Aleš Fetters
29. 11. Církve a sekty v České republice – Miloslav VAŠINA
Semináře začínají vždy ve 13.00 nebo 15.30 hodin v čítárně Městské knihovny v Náchodě, nebude-li uvedeno jinak. Vstup pouze na průkazky NUVČ. Změna vyhrazena.

Oddělení pro děti

Pohádkové křeslo

Nová soutěžní hra – Poznej pověsti svého kraje
Soutěžní hra bude probíhat v měsících září až listopadu. V prosinci proběhne vyhlášení výsledků soutěže s předáváním cen a s bohatým programem.
Vaším úkolem bude: 1) přečíst alespoň pět pověstí z Náchodska a vytvořit alespoň jednu ilustraci k vybrané pověsti (formát A4); 2) vyluštit křížovku založenou na pověstech
a nakonec 3) převyprávět vybranou pověst vlastními slovy, vytvořit podle ní komiks
nebo básničku. Takže úkol č. 3: Zkus převyprávět pověst, která tě zaujala, vlastními
slovy nebo podle ní vytvoř komiks nebo básničku.

Výtvarné dílny v dětském oddělení
1. 11. Dílnička pro velký holky – hedvábná
8. 11. Dílnička větrníková
22. 11. Dílna tkalcovská
Sobota 27. listopadu – Den pro dětskou knihu
Knihovna bude otevřena od 9.00 do 12.00 včetně oddělení pro děti.
Program – Prodej nových knih nakladatelství Albatros se slevou
– Čtení v pohádkovém křesle
– Adventní dílna pro děti i dospělé
– Maňásci – přijďte si zkusit zahrát maňáskové divadlo
NEJSEM ŽÁDNÁ LVICE
V úterý 23. 11. v 18.00 vás zveme do studovny na mimořádné setkání s legendární hlasatelkou Kamilou Moučkovou a autorkou jejího románového životopisu Petrou Braunovou. Knížka „NEJSEM ŽÁDNÁ LVICE“ je první podrobné, upřímné a ucelené vyprávění legendární televizní hlasatelky Kamily Moučkové, která dosáhla bodu, kdy už nic
v životě není tabu, a s pomocí renomované spisovatelky Petry Braunové napsala tento
životopisný román o lásce, smrti a krutém 20. století. Knížka, která se čte jedním dechem, odkrývá soukromí první dámy televize a podává svědectví jedné generace citlivým ženským pohledem.
25. 11. v 10.00 se můžete ve studovně MK Náchod zúčastnit přednášky a následné
besedy s programovým ředitelem nakladatelství Albatros panem Ondřeje Müllerem
nazvanou „Komiks a jak ho číst“.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz. (Vo)
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listopad

1. pondělí pouze v 17 hod
2. úterý pouze v 17 hod

POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU (THE LAST AIRBENDER – USA 2010)

1. pondělí pouze v 19 hod
2. úterý pouze v 19 hod
3. středa 17 a 19.30 hod
4. čtvrtek pouze v 19 hod
5. pátek pouze v 17 hod

RED (RED – USA 2010)

4. čtvrtek pouze v 17 hod
5. pátek pouze v 19.30 hod
6. sobota pouze v 17 hod
7. neděle pouze v 19 hod

SAW – 3D (SAW 3D – Kanada/USA 2010)

6. sobota pouze v 15 hod

KUKY SE VRACÍ (ČR – 2010)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

Vzduch, Voda, Země, Oheň. Čtyři národy spojené jedním osudem... Ohnivý národ všem ostatním vyhlásí válku. Uplynulo celé jedno století od jejího začátku, přesto na obzoru není vidět naděje na její ukončení. Statečný bojovník Aang zjistí, že je posledním Avatarem, schopným ovládat všechny čtyři elementy. Spojí se s Katarou, která ovládá vodní živel a jejím bratrem Sokkou,
ve snaze nastolit ve válkou zmítaném světě klid a mír. Dobrodružné akční fantasy režiséra M. Night Shyamalana (mj. ﬁ lm Šestý smysl“). České znění. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.thelastairbendermovie.com
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Má čas zabíjet... Retired Extremely Dangerous (v důchodu, extrémně nebezpečný)... Příběh penzionovaného agenta CIA, který žije poklidně a idylicky na venkově. Až do té doby, kdy se jej nové
vedení CIA rozhodne zlikvidovat. V tu chvíli nastává souboj na život a na smrt mezi špičkovým, ale zestárlým agentem, a celým zbytkem CIA. V hlavních rolích akční komedie Bruce Willis
a Morgan Freeman, v dalších rolích John Malkovich, Richard Dreyfuss a Helen Mirrenová. České titulky. Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.red-themovie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

Republiková premiéra!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

Hra... skončila... Příběh skupiny přeživších, kteří unikli ze spárů šíleného vraha Jigsawa a hledající spásu u svého kolegy Bobbyho Dagena - muže, jehož temná minulost rozpoutá novou vlnu
teroru... České titulky. Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na http://saw3dmovie.com/
Mládeži do 15 let nepřístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

Je to ale opravdu jen sen? Strhující dobrodružný i poetický rodinný příběh plného akčních scén a vtipných dialogů, v němž hlavní role přebírají hrdinové ze světa dětské představivosti... Růžový plyšový medvídek Kuky na největším dobrodružství svého plyšového života – ve ﬁ lmu scénáristy a režiséra Jana Svěráka. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.kukysevraci.cz
Mládeži přístupný

7. neděle pouze v 15 hod

DEŠŤOVÁ VÍLA (ČR – 2010)

6. sobota pouze v 19 hod
7. neděle pouze v 17 hod
8. pondělí pouze v 19 hod
9. úterý pouze v 17 hod

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT (ČR – 2010)

8. pondělí pouze v 17 hod
9. úterý pouze v 19 hod

TAJEMSTVÍ MUMIE (LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES D´ADÉLE-SEC – Francie 2010)

10. středa pouze v 17 hod
11. čtvrtek pouze v 17 hod

STREET DANCE 3D (STREETDANCE – Velká Británie 2010)

10. středa pouze v 19 hod
11. čtvrtek pouze v 19 hod

THE SOCIAL NETWORK (THE SOCIAL NETWORK – USA 2010)

12. pátek pouze v 16 hod

JAKO KOČKY A PSI – POMSTA PROHNANÉ KITTY (CATS & DOGS: REVENGE OF KITTY GALORE – USA 2010)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. O dešťové víle, která jde krajem převlečená za chudou ženu a poznává, že lidé začali myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne se proto, že jim vezme vodu... Hrají Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková, Viva Kerekes, Stanislav Zindulka, Aleš Háma, Petr Nárožný, Martin Dejdar a další. Režie Milan Cieslar. DOLBY DIGITAL.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.destovavila.cz
Mládeži přístupný

Republiková premiéra!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Komedie o stárnoucím muži, který útěkem do snu řeší svoje traumata z dětství, která jsou pro něj zdrojem strachu ze života. Režie Jan Švankmajer. Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.prezitsvujzivot.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let
Fantastický dobrodružný ﬁ lm slavného režiséra Luc Bessona. Píše se rok 1912 a mladá šarmantní reportérka Adèle Blanc-Sec je ochotna učinit vše, aby dosáhla svých cílů. Neohroženě se vrhá
do boje s podvodníky, šílenými vědci, ale i zkorumpovanými politiky. Ve chvíli, kdy Paříž ohrožuje 136 milionů let starý ptakoještěr, je to právě ona, kdo přispěchá městu světel a jeho obyvatelům na pomoc... České titulky. Dolby Digital.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.adeleblancsec-leﬁlm.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Dva světy … jeden sen! První taneční ﬁ lm ve 3D, který je inspirujícím a vzrušujícím výletem po britské scéně street dance... Taneční romance o nadšení a schopnostech mladých tanečníků,
vyprávějící o zkouškách před ﬁ nále tanečního mistrovství UK Street Dance Championship a před konkurzem do britského Královského baletu... České znění. Mimořádné představení pro ty,
kteří ještě neměli možnost shlédnout 3D představení za snížené vstupné!!! DOLBY DIGITAL.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.streetdancethemovie.co.uk
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Pokud chcete získat 500 miliónů přátel, naděláte si i pár nepřátel... Nahlédnutí do okamžiků, kdy vznikal Facebook. Drama režiséra Davida Finchera (mj. ﬁ lmy „Sedm“, „Hra“ nebo „Zodiac“).
České titulky. Dolby Digital.
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://www.sonypictures.com/movies/thesocialnetwork/
Doporučená přístupnost: od 12 let

VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

V pradávné bitvě mezi kočkami a psy zašla jedna kočička až příliš daleko… Kitty Galore, bývalá agentka kočičí špiónské organizace, se dala na špatnou cestu a vymyslela ďábelský plán, kterým si podmaní nejen psí nepřátele, ale pokoří i své bývalé kočičí kamarády a svět bude patřit pouze jí.
Tváří v tvář takové bezprecedentní hrozbě musí kočky a psi poprvé v historii spojit své síly do neobvyklé aliance, aby zachránili sebe i lidstvo. Komedie spojující loutkářské umění a počítačovou animaci. Připravte se na akční komedii, ve které budou chlupy lítat! Film je uváděn v českém znění.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.warnerbros.cz a na www.catsanddogs2.co.uk
Mládeži přístupný

12. pátek pouze v 19.45 hod
13. sobota pouze v 19.45 hod

HABERMANNŮV MLÝN (ČR – 2010)

12. pátek pouze v 17.45 hod
13. sobota pouze v 16 hod
14. neděle pouze v 18 hod

LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI (LEGENDA O LIETAJÚCOM CYPRIÁNOVI – Slovensko/Polsko 2010)

13. sobota pouze v 18 hod
14. neděle pouze v 16 hod
15. pondělí pouze ve 20 hod
16. úterý pouze v 16 hod
17. středa pouze v 19 hod

ĎÁBEL (DEVIL – USA 2010)

14. neděle pouze ve 20 hod
15. pondělí pouze v 16 hod
16. úterý pouze ve 20 hod
17. středa pouze v 17.30 hod

PIKO (ČR – 2010)

15. pondělí pouze v 17.30 hod
16. úterý pouze v 17.30 hod

OBČANSKÝ PRŮKAZ (ČR – 2010)

17. středa pouze v 15.30 hod

SHREK – ZVONEC A KONEC (SHREK FOREVER AFTER – USA 2010)

Podle jedné staré legendy kdysi dávno žil v klášteře ztraceném v horách znalec tisíce věd a mistr tisíce řemesel, lékař a bylinkář, tajemný mnich Cyprián. Lidé říkají, že si sestrojil létající
stroj a jednoho dne na něm odletěl do neznáma. Ta legenda je možná pravdivá... V dobrodružném historickém ﬁ lmu hrají M. Igonda, P. Malaszynski, A. Domogarov, R. Brzobohatý, V. Javorský,
I. Palúch a další. Jeden z nejočekávanějších slovenských ﬁ lmů nejen tohoto roku... Dolby Digital.
Vstupné 75 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ﬁlmeurope.cz a na www.lietajucicyprian.sk/cyprian_sk.html
Doporučená přístupnost: od 12 let

Republiková premiéra!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř. Jeden z nich je totiž… A když je s vámi někdo, kdo vám usiluje o život, je to horor. Slavný hororový tvůrce M. Night Shyamalan (Šestý smysl, Vesnice) se pustil
do produkce ambiciózního projektu série thrillerů podle vlastních povídek, které se budou zaštiťovat značkou The Night Chronicles. Film Ďábel je prvním z nich. České titulky. Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.thenightchronicles.com/devil/
Mládeži do 15 let nepřístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Skutečný příběh drogy, která změnila svět... Životní příběhy trojice mužů, jejichž osudy různým způsobem předurčila droga aneb strhující pád na samé dno a zpátky do života... Režie Tomáš
Řehořek (ﬁ lm „Proměny“). Dolby Digital.
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.pikoﬁlm.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let
Vstupné 100 Kč

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Více informací o ﬁlmu na www.tha.cz/ﬁlmy_obcansky_ prukaz.html

Vstupné 130 Kč

18. čtvrtek pouze v 16 hod
19. pátek 14.45 a 17.30 hod
20. sobota 14.45 a 17.30 hod
21. neděle 14 a 16.45 hod
22. pondělí pouze v 16 hod
23. úterý pouze v 16 hod
24. středa pouze v 16 hod

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Ve válce nevinní umírají první... Drama režiséra Juraje Herze o době, která oběti proměňovala ve vrahy a následně pro změnu vrahy v oběti. Nejtěžší bylo zůstat stát stranou a nad věcí... V hlavních rolích Karel Roden, Zuzana Krónerová, Andrej Hryc, Oldřich Kaiser, Jan Hrušínský, Roman Holub, Mark Waschke a Hannah Herzsprung. Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.habermannuvmlyn.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let

Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.shrek.com

Mládeži přístupný

Republiková premiéra!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 1 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HOLLOWS – PART 1 – USA 2010)
Vyvrcholení celosvětového fenoménu, podle spisovatelky J.K. Rowlingové. Filmová událost jedné generace, která bude do kin uvedena ve dvou částech (2. část v červenci 2011). Dokončete s našimi hrdiny
jejich cestu... Harry, Ron a Hermiona se vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc než kdy dříve,
protože jim už profesoři nepomohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se je snaží rozdělit. Film je uváděn v českém znění. Dolby Digital. PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK OD PONDĚLÍ 1. LISTOPADU 2010 V POKLADNĚ KINA VESMÍR!!!
Vstupné 95 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.warnerbros.cz a na http://harrypotter.cz.warnerbros.com/hp7a/a na http://harrypotter.warnerbros.co.uk/hp7a/index.html
Mládeži přístupný

18. čtvrtek pouze v 19 hod
19. pátek pouze ve 20.15 hod
20. sobota pouze ve 20.15 hod

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ (YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER – USA 2010)

21. neděle pouze v 19.30 hod
22. po, 23. út, 24 st pouze v 19 hod

HLAVA – RUCE – SRDCE (ČR – 2010)

25. čtvrtek pouze v 19 hod

BASTARDI (ČR – 2010)

Romantická komedie o manželství, rozvodech a nevěře... Vášně, touhy, sny, neklid i stres vykolejí v životě nejenom jistý manželský pár, ale i jejich dceru s manželem. V komedii Woodyho Allena,
ve které ubývá racionální přístup k životu a vítězí i praštěné rady kartářky, hrají Antony Hopkins, Gemma Jonesová, Naomi Watsová, Josh Brolin a Antonio Banderas. České titulky. Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bioscop.cz a na www.sonyclassics.com/youwillmeetatalldarkstranger/
Doporučená přístupnost: od 12 let
Vstupné 80 Kč

Více informací o ﬁlmu na www.hlava-ruce-srdce.cz

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Film, který vás přesvědčí, že vždy může být ještě hůře... aneb příběh z prostředí praktického školství. Bez povrchností, klišé a přetvářek. Hrají T. Magnusek, I. Buková, L. Potměšil, T. Hajíček,
B. Bohdanová, V. Thielová, S. Rašilov, J. Přeučil, J. Obermaierová, J. Hanušová, B. Poloczek, J. Šťastný, J. Šulcová a další. Režie Petr Šícha. Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ﬁlmbastardi.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let

26. pátek pouze ve 20.15 hod
27. sobota pouze ve 20 hod
28. neděle pouze ve 20 hod

MACHETE (MACHETE – USA 2010)

27. so, 28. ne pouze v 18 hod
29. po, 30. út pouze ve 20 hod

BENGA V ZÁLOZE (THE OTHER GUYS – USA 2010)

25. čtvrtek pouze v 16 hod
26. pátek 14.45 a 17.30 hod
27. so, 28 ne pouze v 15.15 hod
29. po, 30. út pouze v 15.30 hod
PROSINEC 2010
1. středa pouze v 16 hod

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 1 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HOLLOWS – PART 1 – USA 2010)

29. pondělí pouze v 18.15 hod
30. úterý pouze v 18.15 hod
PROSINEC 2010
1. středa pouze v 19 hod

BABIČKA ANEB JAK TO BYLO DOOPRAVDY (ČR – 2010)

Vstupné 75 Kč
Vstupné 110 Kč

Vstupné 95 Kč

Více informací o ﬁlmu na www.palacepictures.net a na www.vivamachete.com
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.theotherguys-movie.com

Mládeži do 15 let nepřístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Doporučená přístupnost: od 12 let

Více informací o ﬁlmu na www.warnerbros.cz a na http://harrypotter.cz.warnerbros.com/hp7a/ a na http://harrypotter.warnerbros.co.uk/hp7a/index.html

Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Nová česká nezávislá recesistická komedie!!! Komedie o „dosud neznámých okolnostech“ vzniku nejznámější knihy Boženy Němcové. Kdo byl skutečným autorem tohoto literárního díla ze života prostého lidu? Jak vypadala ona původní nepublikovaná verze sepsaná českou spisovatelkou? Kým ve skutečnosti byla ona babička? Matkou Terezy Proškové, příbuznou Barbory Panklové nebo ještě někým jiným??? Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.babickaﬁlm.cz
Mládeži přístupný

TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany
•Strážní fyzická ochrana objektů•Veškerá činnost týkající se organizačních
záležitostí v požární ochraně •Detektivní služby
•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích,
protipožárních a kamerových systémů
JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01 Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com

– dr. byt 1+1 v Jaroměři (50 m2)nová výstavba, zděný, 3. p., výtah, pěkné
– dr. byt 1+1 Jaroměř (34 m2), 3. p., výtah, nová k. linka vč. koupelny
– dr. byt 2+kk v Jaroměři (40 m2), kompl. rek. budovy i bytu, zeleň
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (65 m2), možnost OV, lodžie, budova po revital.
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (50 m2), Zavadilka, výtah, komora, udržovaný
– dr. byt 3+1 v Náchodě (73 m2), Borská ul., prostorný, lodžie, plast. okna
– dr. byt 3+1 v Náchodě (79 m2), zděný, prostorný, lodžie, plast. okna
– dr. byt 3+1 v Náchodě (70 m2), nové jádro, okna, zateplení, lodžie
– dr. byt 3+1 Nové Město n. M. (60 m2), balkon, plast. okna, po rekonstr.
– dr. byt 3+1 Červený Kostelec (65 m2), zděný, balkón, Koubovka
– dr. byt 3+1 Česká Skalice (70 m2), zděný, slunný, velká ložie, klid
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (72 m2) s lodžii a výhledem, zd. jádro, Zavadilka
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (88 m2) lodžie, komora, 3. p., vše nové, Nábřeží
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (85 m2) lodžie, u centra, nová okna, po revitalizaci
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (74 m2), Zavadilka, zd. jádro, vše nové, nadstav.
– dr. byt 3+1 v Dobrušce (70 m2), dům po revital., lodžie, u centra
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (94 m2), celková rekonstrukce bytu i domu, výhodné
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (90 m2), bude komplet. revitalizace, panel
– byt 1+1 v OV v Náchodě (27 m2), u centra, zděný, dobře řešený
– byt 2+1 v OV v Jaroměři (58 m2), prostorný a klidný, lodžie, u centra
– byt 2+1 v OV v Jaroměři (57 m2), nová plast. okna, lodžie, Zavadilka
– byt 3+1 v OV v Náchodě (67 m2), u centra, lodžie, plast. okna, panel
– byt 3+1 v OV Jaroměř (83 m2), Nábřeží, nová koupelna, zděné jádro
– ½ rod. dvojdomku Jaroměř 4+1, 992 m2, garáž, lukrativní lokalita
– rodinný dům Jaroměř 2+1, 1237 m2, po rekonstr., krásné klidné místo
– rodinný dům Vlkov u Jaroměře 4+1, 846 m2, po rekonstrukci, bazén
– rodinný dům – novostavba 3+1 v Zaloňově u JA, 1784 m2, krásné místo!
– rodinný dům – novostavba 6+kk České Meziříčí, 885 m2, na klíč, lokalita
– rodinný dům – restaurace v Litíči u Jaroměře, 7370 m2, podnikání s bydlením
– rodinný dům Velichovky Hustířany 4+kk+GA, 532 m2, rekonst.
– rodinný dům – chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné místo
– rodinný dům Nové Město n. M., 2950m2, ke komplet. rekonstrukci
– rodinný dům Slavoňov u N. Města n. M.,5+1, 2268 m2, i jako chalupa
– rodinný dům Horní Radechová 7+1, 568 m2, po rek., bydlení/podnikání
– rodinný dům Rtyně v Podkr. 2+1, 549 m2, k bydlení i k rekreaci
– rozestavěný rodinný dům Havlovice 3+1, 1789 m2, včetně projektu
– rodinný dům Zlatá Olešnice 4+1, 1217 m2, po celkové rekonstrukci
– zahrada s luxus. zděnou chatkou v Úpici 1454 m2, 2+1, terasa
– zahrada v Jaroměři 400 m2, krásné místo, zahrád. kolonie, chata
– zahrada v Jaroměři 121 m2, za Tibou, osobní vlast., zahrad. domek
– zahrada v Jaroměři Na Karlově 420 m2, osobní vlastnictví, kolna, sítě
– st. pozemky 1414 m2 a 1359 m2 Kramolna-Lhotky, el., plyn na hranici
– st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M. – Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce
– st. pozemky 14505 m2 + les 7437m2 Červený Kostelec, u centra, klidné
– st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú., klidné místo, asfalt. cesta, slunné
– st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě
– st. pozemek 1058 m2 Jaroměř, voda+el., oploceno, klidné místo
– st. pozemek 2122 m2 Lejšovka, u HK, sítě na hranici, klidné krásné místo
– pozemky 4982 m2 Náchod, Na Brance, výstavbě rekrea. objektů
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775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073
www.fitmin.cz

Stačí jednou zavolat!
777 76O 96O
až 5O OOO Kč
měsíční splátky

na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
w
e-mail:
t.snajdr@seznam.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
RPSN od 199,71%
www.skrine-nachod.cz

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
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Fitmin – 3 komplexní
výživové programy.
Jejich rozsah, složení, použité suroviny,
technologie výroby šetrná k životnímu prostředí
– vše je podřízeno tomu, aby poskytli vašim
šampionům přesně to, co potřebují.

S Fitminem život běží bez starostí.

Při nákupu 15 kg balení krmiva Fitmin pro psy a předložení
tohoto inzerátu v prodejně Chovatelských potřeb v Náchodě,
dostanete DÁREK.
Kontakt na prodejnu: Chovatelské potřeby Stanislav Souček,
Tyršova 205, Náchod Ɣ Po-Pá 8 - 17 So 8 - 11

13.5.2010 13:32:53

provádíme
úklidy kanceláří, ﬁrem, domácností a jiných institucí
úklidy jednorázové, pravidelné, postavební
úklidy po malování a přestavbách
mytí oken
rychlé a dokonalé čištění koberců,
čalouněného nábytku, interieru aut profesionálním
strojem HOOVER

KULDOVÁ SIMONA tel.: 603 396 463, 603 312 736
Červený Kostelec

