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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Čtvrtek Umberto Eco, Claus J. Frankl: 
Jméno růže
Východočeské divadlo Pardubice
Představení ab. cyklu – skupina „A“ 
– odložené představení z ledna 2015
Vstupné: 390, 370, 350 Kč.  
Předprodej od 17. 3. 2015.

Vítězný únor
Jan Burian
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla.

Islandská paměť
Filmový dokument 
Pavla Kouteckého a Jana Buriana
Přednáškový sál městského divadla 
Vstupné: 60 Kč.
Předprodej od 17. 3. 2015.

Corvus Quartet a hosté
„Jaroslav Ježek, seznamte se prosím“
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 110, 100, 90 Kč.  
Předprodej od 17. 3. 2015.

Povídejme si děti
Hudební divadlo dětem
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla.

2. 4. 2015
v 19.00 hodin

Středa
8. 4. 2015
v 9.00 hodin

Středa
8. 4. 2015
v 19.00 hodin

Čtvrtek
9. 4. 2015
v 19.00 hodin

Pondělí
13. 4. 2015
v 9.00hodin

Další pořady 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, tel. 491 426 060, v Cestovní agentuře M. Machová, tel. 491 420 420, 

v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119, v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657,
v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870 a v Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646.

www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

 uvádí v dubnu
Povídejme si děti
Hudební divadlo dětem
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla.

Chinaski tour „ROCKFIELD“ 2015
Koncert na stání
Vstupné: 360 Kč v předprodeji, 
450 Kč na místě     
Předprodej od 4. 12. 2014.

Pavel Žalman Lohonka & Spol.
Vstupné: 160 Kč.
Předprodej od 17. 3. 2015.

E. E. Schmitt: Heslo morálka
Divadlo Palace
Představení ab. cyklu – skupina „A“ 
Vstupné: 420, 400, 380 Kč.  
Předprodej od 17. 3. 2015.

„Minipárty“ s Karlem Šípem a J. A. 
Náhlovským
Vstupné: 250 Kč.
Předprodej od 11. 12. 2014.

5. ročník Hudebně divadelního festivalu
Pořádá Základní škola a mateřská škola 
Josefa Zemana Náchod

Úterý
14. 4. 2015
v 8.30 hodin
a v 10.00 hod.

Úterý
14. 4. 2015
v 19.00 hodin

Úterý
21. 4. 2015
v 19.00 hodin

Čtvrtek
23. 4. 2015
v 19.00 hodin

Středa
29. 4. 2015
v 19.00 hodin

Středa
1. 4. 2015
v 9.00 hodin

Umberto Eco, Claus J. Frankl: Jméno růže
Východočeské divadlo Pardubice. Režie: Petr Kracik j. h.

Hrají: Jiří Kalužný, Petr Borovec, Radek Žák, Zdeněk Rumpík, Petr Dohnal, Alexandr Postler, Jan Musil, Jan Hylík a další
Středověká mysteriózní detektivka s prvky thrilleru. Dramatizace legendárního románu Jméno růže, nejznámějšího díla významného italského 
fi losofa a spisovatele Umberta Eca, nás zavede do středověku, konkrétně do roku 1327. Eco s dokonalou znalostí středověkých reálií napsal 
román na pomezí historické a fi ktivní prózy, pestrou mozaiku tehdejší mnišské společnosti. Jméno růže můžete znát také ve fi lmovém zpracování 
režiséra Jeana-Jacquese Annauda z roku 1986 s Seanem Connerym v hlavní roli. Na jevišti se pak můžete těšit na novou velkoformátovou 
divadelní podobu tohoto magického, tajuplného i vášnivého příběhu.

E. E. Schmitt: Heslo morálka
Divadlo Palace. Režie: Petr Slavík.

Hrají: Miroslav Etzler, Nela Boudová, Kateřina Pindejová, Ivana Stejskalová, Michaela Sejnová a Václav Švanda
V loveckém zámečku barona Holbacha pózuje polonahý  Denis Diderot pro madame Therbouchovou, se kterou vede velmi „galantní“ rozpravu, 
když tu je z milostný ch hrátek vyruší v naléhavé záležitosti fi lozofův sekretář: Je třeba, aby Mistr okamžitě napsal příspěvek do slavné Encyklopedie 
- Heslo Morálka. Tak začíná Diderotův bláznivý  den, během kterého je populární osvícenský  fi lozof se sklony k libertinství neustále vyrušován 
při svý ch pokusech jak v oblasti fi losofi e, tak i při svý ch milostný ch spádech. Autor hry, E. E. Schmitt, ve hře využívá svou brilantní znalost 
francouzské fi lozofi e a obratně ji kombinuje s pronikavý m smyslem pro situaci a ironický  postřeh.   
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…v tomto duchu se ponese život v na-
šem městě v průběhu dubna. Určitě jste 
zaznamenali  na  opravovaných  úsecích 
silnic v celé republice milé cedule Ředi-
telství  silnic  a  dálnic  ČR  se  smajlíkem 
a textem „Musíme to opravit!“. Proto mě 
napadá podobný příměr pro následující 
dny v Náchodě – „Musíme to uklidit!“. 

Počasí posledních dnů, kvetoucí ble-
dule, krokusy a primule jsou jasným dů-
kazem toho, že jaro je tu. A s ním i pro-
dlužující  se  dny  a  čas  strávený  venku 
na  zahrádkách,  na  kole,  při  výletech. 
Po  zimě  tedy  nastává  již  tradiční  čas 
na úklid zahrad, našeho okolí a přede-
vším veřejných prostranství,  chodníků 
a komunikací. V neposlední řadě i péče 
o veřejnou zeleň. 

V  Náchodě  je  zajištění  této  činnosti 
úkolem organizace zřízené městem, kte-
rou jsou Technické služby Náchod, s. r. o. 
Právě její pracovníci budou i v následu-
jících dnech a týdnech provádět všech-
ny zmíněné práce ve zvýšeném rozsahu. 
V současné době probíhá ruční i strojní 
metení dle stanoveného harmonogramu 
a požadavku občanských rad, ale i na zá-
kladě připomínek a požadavků občanů. 
Na úklidu ve městě se kromě pracovní-
ků Technických služeb podílejí také obča-
né zapojení do systému tzv. veřejně pro-
spěšných prací. Až do konce května  to 
díky spolupráci s Úřadem práce v Nácho-
dě bude celkem 48 osob, které provádějí 
úklidové práce koordinovaně s Technický-
mi službami, postupně uklízejí všechna 
sídliště i střed města a to včetně jarního 
vyhrabání travnatých ploch.

Každý z nás chce přeci trávit slunečné 
jarní a především letní dny v příjemném 
prostředí své zahrádky nebo na zahrád-
ce kavárny v centru města. Proto je tento 
úklid vždy s odchodem zimy tolik důleži-
tý. Uklidit musíme nejen centrum města, 
ale i silnice plné štěrku a jejich bezpro-
střední okolí. Často zde najdeme pohá-
zené odpadky, poklice z kol aut a další 

předměty, které patří na skládky. Nema-
lé náklady jsou vynakládány i na úklid 
stále hojně se vyskytujících psích exkre-
mentů na chodnících ve městě. Všem, kte-
ří po svém mazlíčkovi uklízejí, chci proto 
upřímně poděkovat. Bohužel stále to ještě 
není takovou samozřejmostí, jak bychom 
si přáli. Chceme mít naše město, ve kte-
rém žijeme, hezké, uklizené a čisté. Bez 
zapojení občanů se nám to však stěží po-
daří, proto si dovolím požádat všechny 
občany, majitele rodinných domků a pod-
nikatele, aby nám s úklidem, a to nejen 
během dubna, pomohli. 

Plné ruce práce jsou také s prořezává-
ním stromů a keřů, pro které je právě čas-
né jarní období tím nejvhodnějším. Vznik-
lý odpad není rozhodně vhodné pálit, jak 
se tomu mnohdy děje. Nově je nabízena 
služba pro občany Náchoda, a to pravidel-
ný svoz rostlinného velkoobjemového od-
padu v jarních a podzimních měsících (in-
formace naleznete v tomto čísle na straně 
8). Využívejte proto, prosím, této služby, 
která je pro Vás zdarma. K likvidaci rost-
linných odpadů malých rozměrů lze vy-
užívat hnědých popelnic na stanovištích 
s kontejnery tříděného dopadu nebo jej 
lze odvézt do sběrného dvora Technických 
služeb. Jednorázový svoz nebezpečných 
a objemných odpadů provedou Technic-
ké služby Náchod, s. r. o., v pátek 17. dub-
na a v sobotu 18. dubna (podrobnosti na-
jdete opět na str. 8).

Na závěr mi nezbývá, než popřát vám 
všem krásné slunečné dny a příjemné pro-
žití Velikonoc.               

  Jan Birke, starosta

Musíme
   to uklidit…
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Zprávy 
z radnice
Zastupitelstvo města 
16. 2. 2015
Jednání zastupitelstva města 
se zúčastnilo 23 zastupitelů, 
čtyři byli omluveni.
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů 
včetně návrhu usnesení k jednotlivým bo-
dům najdete nově a pravidelně na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo.
Na stejné adrese najdete také přímý pře-
nos z jednání a následně jeho záznam.

Rada města 23. 2. 2015
Jednání rady města se zúčastnilo všech de-
vět radních. Číselný popis u zprávy předsta-
vuje poměr hlasů při hlasování PRO – PRO-
TI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila pokračování v prodeji vý-
běrovým řízením formou obálkové meto-
dy na prodej domu čp. 163 v Riegrově uli-
ci spolu se stavební parcelou č. 254 k. ú. 
Náchod za cenu v místě a čase obvyklou 
1.700.000 Kč.  9-0-0

 RM schválila vyhlášení výběrového ří-
zení na prodej bytové jednotky v domě čp. 
790 na Husově náměstí formou obálkové 
metody se základní cenou 200.000 Kč.   
  9-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o nájmu plynárenského zařízení se spo-
lečností RWE GasNet, s. r. o. Smlouva se 
týká pronájmu plynovodního vedení s pří-
slušenstvím v délce 306,7 m a dvou pří-
pojek v délce 14 m v ulici Francouzské. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurči-
tou s platností a účinností dnem podpisu 
obou smluvních stran.   9-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí  RWE  GasNet,  s.  r.  o.  Věcné  břemeno 
spočívá v uložení plynárenského zaříze-
ní na konstrukci nového silničního mos-
tu přes řeku Metuji v ulici Na Skalce v Ná-
chodě. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou.  9-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ Distribuce, a. s. 
El. kabelové vedení bude umístěno nad 
pozemkovou  parcelou  města  č.  2046/1,  
č. 2046/3 a č. 2046/13 v ulici U Cihelny. 
Předpokládaná délka vedení nízkého na-
pětí umístěného nad pozemky města má 
být  cca  16 m.  Budoucí  věcné  břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou.  9-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o zřízení věcného břemene s vlastníkem 
objektu čp. 383 v ul. Smetanova. Věcné 
břemeno spočívá v uložení přípojky ply-
nu v pozemkové parcele č. 953/2 před uve-
deným objektem v ulici Smetanova. Ply-
novodní přípojka zasahuje do pozemku 
města v délce 2,7 m s ochranným pásmem 

2 m. Smlouva bude uzavřena na dobu ne-
určitou.  9-0-0
Poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí  9-0-0

 RM vzala na vědomí nové postupy u po-
skytování dotací nebo návratných finanč-
ních výpomocí a schválila vzorovou žá-
dost  pro  jejich  poskytování,  která  je 
zveřejněna na webu města.

  RM  doporučila  zastupitelstvu  města 
schválit zásady poskytování dotací a ná-
vratných finančních výpomocí a tyto zá-
sady následně také zveřejnit na webu.
Program regenerace městské 
památkové zóny (MPZ) Náchod  9-0-0

  RM  souhlasila  s  využitím  částky  
520 tis. Kč z dotace Ministerstva kultury 
ČR na dokončení opravy fasády, obnovu 
oken a dveří budovy „Déčka“ a s vystave-
ním objednávky na vypracování aktua-
lizace Programu regenerace MPZ Náchod 
se společností Urbaplan, spol. s r.o., Hra-
dec Králové.

  RM  schválila  nové  složení  odborné 
pracovní  skupiny  Programu  regenera-
ce MPZ:  Ing. Tomáš Šubert, PhDr. Pavel 
Mertlík, Mgr. Jan Tůma, Jindřich Roubí-
ček, Mgr. Jan Čížek, Ing. Andrea Lipovská, 
Jana Nývltová, Jaroslava Balcarová, Vrati-
slav Husák, Bohuslav Voborník.
Program pro poskytování dotací 
pro sportovní kluby  9-0-0

 RM schválila vyhlášení „Programu pro 
poskytování dotací z výnosu města z lo-
terií a jiných podobných her právnickým 
a fyzických osobám na podporu sportu“ 
a „Programu pro poskytování dotací práv-
nickým a fyzických osobám na podporu 
sportu“ pro rok 2015 na území města Ná-
choda včetně žádosti a povinných příloh.
Obnova fasády, oken a dveří budovy 
čp. 243, Zámecká ul. – 2. etapa  9-0-0

 RM rozhodla o přidělení veřejné zakáz-
ky „Obnova fasády, oken a dveří budovy 
čp. 243, Zámecká ul. Náchod – Bartoňova 
vila – 2. etapa“ uchazeči ENTAZE, s. r. o., 
Náchod a souhlasila s uzavřením smlou-
vy o dílo na realizaci této stavby se zho-
tovitelem ENTAZE, s. r. o., Náchod.
Městský hřbitov v Náchodě  9-0-0

 RM rozhodla o přidělení veřejné zakáz-
ky uchazeči Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. 
a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo 
na  opravu  cest,  vodovodu,  veřejného 
osvětlení a prodloužení kanal. přípojky.
Digitální promítačka pro kino Vesmír 
v Náchodě – výběr dodavatele  9-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  kupní 
smlouvy na dodávku digitální promítač-
ky pro kino Vesmír v Náchodě se společ-
ností D-cinema, s. r. o., Praha 7 za nabíd-
kovou cenu 1.289.000 Kč včetně DPH.
Zatrubení potoka v ul. Za Přádelnou 
ve Starém Městě nad Metují 9-0-0

 RM souhlasila s vystavením objednáv-
ky projektantovi Ing. Jaroslavu Brandovi, 
Hronov, na vypracování projektové do-
kumentace k vydání potřebných povole-
ní na akci „Zatrubení potoka v ul. Za Přá-

delnou  ve  Starém  Městě  nad  Metují“ 
a schválila zajištění finančních prostřed-
ků na tuto akci ve výši 280.000 Kč.
Veřejná prostranství Náchod 
– parkoviště a zpevněné plochy 
u hřiště  9-0-0

  RM  schválila  zadávací  dokumenta-
ci veřejné zakázky „na dodavatele stav-
by v  rámci projektu „Veřejná prostran-
ství  Náchod  –  parkoviště  a  zpevněné 
plochy u hřiště“ a souhlasila se zapraco-
váním případných připomínek právníka 
do smlouvy o dílo a případných připomí-
nek Centra pro regionální rozvoj ČR do za-
dávací dokumentace.
Úsekové měření v obci Žernov 
a obci Červená Hora 9-0-0

 RM nedoporučila schválit, aby se v ob-
cích Žernov a Červená Hora zřizovaly úse-
ky, resp. stanoviště s úsekovým měřením 
a to z důvodů velké finanční zátěže jak 
jednorázové, tak potažmo následné s ne-
jistým návratem investovaných finanč-
ních prostředků.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila se soustředěním všech 

nyní dílčích pojistných smluv do  jedné 
včetně všech dceřiných společností měs-
ta Náchoda a s vypsáním poptávkového 
řízení na makléřskou firmu, která by za-
jistila nejvýhodnější pojistné podmínky 
s konkrétní pojistnou společností na dal-
ší období.  9-0-0

 RM zamítla podporu a spolupořadatel-
ství Města Náchod při kulturní akci Ekom-
pilace 2015 ve výši 30.000 Kč.  9-0-0

 RM schválila výstup z projektu „Zvý-
šení kvality veřejných služeb v Náchodě“  
– Procesní a bezpečnostní audit.  9-0-0

 RM zamítla žádost sdružení Láry Fáry 
o umístění  reklamy na sloupu veřejné-
ho osvětlení a doporučila využít možnos-
ti bezplatného umístění reklamní stojky 
(tzv. „A“).  9-0-0

 RM schválila Jednací řád komisí rady 
města.  9-0-0

 RM jmenovala Ing. Miloslava Řezníčka 
členem letopisecké a místopisné komise.  
  9-0-0
Rada města 9. 3. 2015
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

  RM  souhlasila  s  uzavřením  dohody 
o ukončení nájemní smlouvy na pronájem 
prodejního stánku s občerstvením ve Vác-
lavické ulici. Nájemní smlouva bude ukon-
čena  dohodou  k  30.  4.  2015.  Současně 
radní schválili zveřejnění záměru prona-
jmout část pozemkové parcely č. 1902/2 
v k. ú. Náchod o výměře 30 m², na které 
je stánek umístěn, novému žadateli o pro-
nájem.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlou-
vy o  smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho  břemene  se  společností  Bonett  Gas 
Investment,  a.  s.  Plynárenské  zařízení 
bude umístěno na stavebních a pozem-
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kových parcelách města st.  č. 2884,  st.  
č. 2885, č. 607/5, č. 621/3, č. 728/5, č. 728/15,  
č. 728/16, č. 728/17, č. 1982/11, č. 1982/12, 
č.  1982/13,  č.  1982/17  v  ulici  Kladské 
v délce  cca 374 m. Dále  radní  souhlasi-
li  s  uzavřením smlouvy  o  smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene, které 
se týká komunikačního vedení uložené-
ho v pozemkové parcele města č. 728/5 
v ulici Borské v délce cca 27,5 m a smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene, týkající se el. vedení nízkého na-
pětí, kterým bude zasažena pozemková 
parcela města č. 728/5 a č. 734/3 v ulicích 
Borské a Za Teplárnou v délce cca 59 m. 
Akce souvisí s vybudováním plnící stanice 
CNG a telekomunikačního vedení do are-
álu firmy CDS Náchod.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlou-
vy o budoucí  smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti se společností 
UPC Česká republika, s. r. o. Komunikač-
ní vedení bude umístěno pod povrchem 
pozemkové  parcely  města  č.  1142/11  
a  č. 1995/3 v místě okružní křižovatky 
u Čedoku v délce cca 35 m.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlou-
vy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcné-
ho břemene se společností RWE GasNet, 
s. r. o. Plynárenské zařízení bude umístěno 
pod povrchem pozemkové parcely č. 798,  
č. 1142/4, č. 1142/11, č. 1993/5, č. 1993/6,  
č.  2058/42,  č.  2067/26 a  č.  2067/61 opět 
v místě okružní křižovatky u Čedoku. Ply-
nárenským zařízením budou zasaženy po-
zemky města v délce cca 93 m.   8-0-0

 RM schválila zahájení jednání s ČSSZ 
o převodu stavebních parcel č. 152, 153 
a 154 v ulici Weyrova pro zjištění podmí-
nek převodu do vlastnictví města v sou-
vislosti s plánovanou rekonstrukcí komu-
nikace v této ulici.  8-0-0

 RM schválila vyhlášení výběrového ří-
zení na prodej bytové jednotky v domě  
čp. 1538 v ulici Jugoslávské formou obálko-
vé metody se základní cenou 400.000 Kč.   
  8-0-0
Schvalování účetních závěrek 
příspěvkových organizací 
k 31. 12. 2014 8-0-0

 RM schválila účetní závěrky všech pří-
spěvkových organizací Města Náchoda.
O výsledku hlasování byl pořízen písem-
ný záznam ve formě protokolu o schvalo-
vání účetní závěrky příspěvkových orga-
nizací, který je zveřejněn na úřední desce 
Městského úřadu Náchod. 
Most přes Metuji Náchod 
– Běloves, Lázeňská ulice  8-0-0 

 RM schválila uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o realizaci přeložky distribuč-
ního zařízení určeného k dodávce elek-
trické energie s firmou ČEZ Distribuce,  
a.  s. na akci „Most přes Metuji Náchod  
– Běloves, Lázeňská ulice“.
Vavřinecká pouť 2015 8-0-0

 RM schválila nájemné ve výši 20.000 Kč 
za umístění pouťových atrakcí, maringo-
tek  a  stánkového  prodeje  na  Vavřinec-

ké pouti, která se uskuteční v  termínu  
6.–10. 8. 2015 a zajištění nedělního kul-
turního programu hrazeného nájemcem 
za minimální částku 60.000 Kč. Radní sou-
časně schválili dohodu o pořádání Vavři-
necké pouti v Náchodě, ve které jsou za-
pracované všechny podmínky.
Kaple Zvěstování Panny Marie 8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o dílo na akci „Kaple Zvěstování Panny 
Marie na Plhově – odstranění vlhkosti zdi-
va“ s Henrykem Donajem, Náchod.
Výběr zhotovitele na opravu 
chodníků v ulici Smetanova  8-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek ve veřejné zakázce malého rozsa-
hu na realizaci opravy chodníků v ulici 
Smetanova a schválila uzavření smlouvy 
o dílo s uchazečem na 1. místě – firmou 
BEZEDOS, s. r. o., Velké Poříčí.
Termín zápisu do náchodských 
mateřských škol  8-0-0

 RM vzala na vědomí  informaci o ter-
mínu zápisu dětí do náchodských mateř-
ských škol, který se uskuteční ve dnech  
4. a 5. května 2015 od 9 do 15 hodin.
Komunikace Dolní Úvoz 8-0-0

 RM schválila řešení opravy a odvodnění 
komunikace v ulici Dolní Úvoz a dohody 
o způsobu provedení mezi odborem inves-
tic a rozvoje města a Technickými služba-
mi Náchod, s. r. o.
Projekt ZUŠ Náchod 
„Akademie umění a kultury“  8-0-0

 RM schválila navržený projekt „Akade-
mie umění a kultury“ příspěvkové orga-
nizace Základní umělecká škola Náchod 
ve výši 112 000 Kč pro rok 2015.
Město Náchod by prostřednictvím ZUŠ 
mohlo nabízet nejen dětem, ale  i svým 
starším  spoluobčanům  (58+),  aktivní 
vyžití v kulturním a uměleckém směru. 
Oproti  „tradičním  univerzitám  třetího 
věku“ přichází tento projekt s aktivním 
zapojením  seniorů  do  hudebního,  vý-
tvarného či literárně-dramatického oboru 
(formou kurzů, dílen). Taková umělecká 
činnost by měla přispět k posílení jejich 
duševní i fyzické kondice a podpořit tak 
zvyšování kvality života náchodských se-
niorů v moderní společnosti.
Mistrovství světa 
v kuželkách Náchod 2017  8-0-0

 RM schválila partnerství/spolupořada-
telství Města Náchod na MS v kuželkách 
2017 v Náchodě včetně plánu financová-
ní formou dotací SKK Náchod, o. s. a bez-
platný pronájem zimního stadionu pro 
konání MS v kuželkách 2017. Režijní ná-
klady na provoz zimního stadionu (ener-
gie, voda, mzdy pracovníků, apod.) uhra-
dí SKK Náchod.
Zateplení objektu č.p. 93 
Lipí u Náchoda 8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o podporu z Operačního programu Život-
ní prostředí na projekt zateplení objektu 
č.p. 93 Lipí u Náchoda, který slouží obyva-
telům a spolkům v této místní části. 

Zateplení a výměna oken plaveckého 
bazénu v Náchodě  8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o podporu z Operačního programu Život-
ní prostředí na projekt zateplení a výmě-
ny oken plaveckého bazénu v Náchodě.

  RM  souhlasila  s  uzavřením  příkazní 
smlouvy s firmou DABONA, s.r.o. Rych-
nov nad Kněžnou na zpracování výběro-
vého řízení na dodavatele zateplení pla-
veckého bazénu.
Modernizace veřejného stadionu 
Hamra v Náchodě  8-0-0

 RM schválila zadávací dokumentaci ve-
řejné zakázky Modernizace veřejného sta-
dionu Hamra a souhlasila se zapracováním 
případných připomínek právníka a zpra-
covatele zadávací dokumentace do návr-
hu obchodních podmínek (smlouva o dílo).

TELEGRAFICKY:
 RM schválila program a rozpočet akce 

k oslavám 70. výročí konce 2. světové vál-
ky.  8-0-0

 RM schválila partnerství Města Náchod 
na kulturní akci „Swingový Václav“. Akce 
se uskuteční u příležitosti oslav 20. výro-
čí založení spolku Klub přátel italské ope-
ry (KPIO) v Městském divadle dr. J. Čížka  
27.  9.  2015  a  pořadatelem  bude  Berá-
nek Náchod, a. s. a KPIO. Město Náchod 
poskytne  na  akci  finanční  dar  ve  výši 
30.000 Kč.  8-0-0

 RM schválila pravidelnou přímou do-
taci z  rozpočtu města Náchoda ve výši 
200.000 Kč/rok určenou pro klub Florbal 
Náchod.  8-0-0

 RM souhlasila s dalším odchytem ho-
lubů a s umístěním hrotového systému 
na objekt radnice včetně montáže.  8-0-0

 RM stanovila výši úhrad neinvestičních 
výdajů na rok 2015 na základě Veřejno-
právní smlouvy s Obcí Vysokov na 7000 Kč 
za každé dítě z obce Vysokov vzdělávající 
se v náchodských mateřských školách.    
  8-0-0

 RM souhlasila se zřízením přípravné 
třídy při ZŠ T. G. Masaryka za předpokla-
du, že bude schválena novela Školského 
zákona v navrhovaném znění.  8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením objednávky 
na výměnu dřevěného oplocení na vojen-
ském hřbitově v Náchodě se Zbyňkem Ny-
čem, Náchod.  8-0-0

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování nechat zpracovat přesný au-
dit dostatečného výkonu akumulačních 
kamen v ZŠ 1. Máje (Běloves) ve vztahu 
k ukončenému zateplení objektu a na zá-
kladě auditu upravit celkový počet insta-
lovaných akumulačních kamen.  8-0-0

 RM schválila projekt  revitalizace pa-
mátníku  Josefa  Krapky  na  Pavlišově 
ve výši 100.000 Kč pro rok 2015.

  RM  souhlasila  s  podáním  žádosti  
ZŠ T. G. Masaryka Náchod do vyhlášené-
ho dotačního programu MŠMT „Podpo-
ra zabezpečení škol a školských zařízení“ 
v roce 2015.  8-0-0
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Zápis do náchodských mateřských 
škol se uskuteční  ve dnech  
4. a 5. května 2015  
od 9.00 do 15.00 hod.   
Údaje a doklady stanovené  
pro přijetí dítěte do mateřské školy:
1. rodný list dítěte;
2. průkaz  totožnosti  zákonného  zá-

stupce, popřípadě doklad o zmoc-
nění zastupovat dítě v přijímacím 
řízení  v případě osob, které osobně 
pečují o dítě v pěstounské péči; 

3. vyjádření školského poradenského 
zařízení  popřípadě také registrují-
cího lékaře v případě dítěte se zdra-
votním postižením.          

Kritéria pro přijímání dětí budou zve-
řejněna na webových stránkách ma-
teřských  škol  nebo  vyvěšena  přímo 
v  jednotlivých  mateřských  školách 
u zápisu.

     
KRONIKA narození a sňatky v únoru 2015

Narodili se:
  2. 2. Václav Šrůtek
  4. 2.  Tobias Wagner
  17. 2. Vivian Koubská
  23. 2. Lukáš Železo

Byli oddáni:
  14. 2. Josef Karel, Šestajovice
   Michaela Slanařová, Rychnovek 
  20. 2. Jiří Hubáček, Kramolna
   Kateřina Tylerová, Kramolna

* * *

ZÁPIS do mateřských 
škol 2015/2016

Odlehčovací služba v Domově pro seni-
ory Marie je určena seniorům, kteří dovr-
šili věk pro přiznání starobního důchodu 
a mají sníženou schopnost zajistit si osob-
ní péči a potřeby. Sídlo služby je v Domo-
vě pro seniory Bartoňově ulici, čp. 1998 
v Náchodě.

Cílem zřízení odlehčovací služby je vy-
tvořit především pro občany z Náchoda, 
kteří se starají o své blízké v domácím 
prostředí, zázemí, které umožní regene-
raci sil pečující osoby pro další péči, a se-
niorovi návrat zpět do domácího prostře-
dí. V době pobytu na odlehčovací službě, 
které jsou zpravidla na jeden měsíc, se kli-
ent může účastnit veškerého dění a ak-
tivit, který  je připravovány pro klienty 
Domova pro seniory Marie. Služba je za-
jišťována zdravotními sestrami a pracov-
níky přímé obslužné péče. Její poskyto-
vání je zajištěno 24 hodin denně, 7 dnů 
v týdnu, celoročně.

Odlehčovací služba poskytuje násle-
dující služby:  pomoc  při  zvládání  běž-
ných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní higieně nebo poskytnutí pod-
mínek  pro  osobní  hygienu,  poskytnutí 
stravy, nebo pomoc při zajištění stravy, 
poskytnutí ubytování, zprostředkování 
kontaktu se  společenským prostředím, 
sociálně  terapeutické  činnosti,  pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a  při  obstarávání  osobních  záležitostí, 
vzdělávací a aktivizační činnosti.

Všechny  služby  jsou  poskytovány 
na základě smlouvy a dle ceníku, vychá-

zejícího z platných předpisů a odsouhla-
seného radou města Náchoda. Ubytování 
v ceně 180 Kč denně, strava je zajišťována 
dodavatelsky, snídaně 30,50 Kč, víkendo-
vé obědy 59,50 Kč a večeře 49 Kč z nemoc-
nice, obědy ve všední dny z Rubeny v ceně 
61 Kč. Úkony péče ve výši 100 Kč za hodi-
nu jsou časovány dle skutečně spotřebo-
vaného času v minutách.

Zájemce o službu musí vyplnit žádost 
a potvrzení  lékaře o zdravotním stavu 
(tiskopisy jsou k vyzvednutí osobně v do-
mově  pro  seniory  nebo  jsou  dostupné 
na www stránkách). U každého zájemce 
je provedeno sociální šetření. Na zákla-
dě tohoto šetření a posouzení zdravotní-
ho stavu zájemce je rozhodnuto o přije-
tí na odlehčovací službu. Žádost musí být 
doručena nejpozději tři týdny před poža-
dovaným nástupem na odlehčovací služ-
bu, aby bylo možno provést veškeré po-
třebné úkony.

Informace poskytne sociální pracovni-
ce Domova pro seniory Mgr. Ivana Cou-
falová na tel. 491 4423 478 nebo mobilu 
736 490 344, případně lze kontaktovat ve-
doucí Domova pro seniory paní Alenu Dí-
tětovou na tel. 491 423 478 nebo mobi-
lu 736 490 340. Osobně se lze informovat 
na adrese sídla domova: Bartoňova 1998, 
Náchod, v pracovní době od 7.00 do 15.30 
hod., další podrobné informace nalezne-
te též na www.messs-na.cz.

 Mgr. Jaromír Vejrych
                           ředitel MěSSS Marie

Odlehčovací pobytová služba 
v Domově pro seniory Marie

Hradecké  centrum  pro  osoby  se  slu-
chovým postižením o. p. s. poskytuje oso-
bám  se  sluchovým  postižením  v  Krá-
lovéhradeckém  regionu  poradenské 
a tlumočnické služby. Poradnu můžete na-
vštívit od pondělí do čtvrtka v těchto ča-
sech: PO a ÚT 8.30–16.30, ST 8.30–17.00,  
ČT  8.30–14.00  (polední  přestávka  vždy 
12–12.30). V době poradny  lze také vy-
užít půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Tlumočnické  služby  pro  neslyšící  je 
nutné vždy předem objednat. Tlumočníka 
můžete kontaktovat na čísle 773 592 326, 
pro  region  Náchodska  a  Rychnovska 
na čísle 774 465 953. 

Poskytování  služeb  je  realizováno 
za finanční podpory Statutárního města 
Hradce Králové, Krajského úřadu Králo-
véhradeckého kraje a Ministerstva práce 
a sociálních věcí.

Kromě sociálních služeb nabízí Hradec-
ké centrum také další aktivity pro osoby 
se  sluchovým  postižením.  Mezi  tradič-
ní patří psycho-rehabilitační pobyty pro 
nedoslýchavé a neslyšící osoby, besedy, 
přednášky a klubové aktivity. Více infor-
mací o činnosti naleznete na www.hradec-
kecentrum.cz.

Kontakty: ul. Milady Horákové 504, Hra-
dec Králové (Pod Strání), tel. 495 533 138, 
mobil: 773 595 327, 773 595 328, e-mail: 
hradeckecentrum@seznam.cz.

Ačkoli v loňském říjnovém zpravodaji 
byly věnovány plné čtyři strany vysvět-
lení potřebnosti obnovy zeleně náchod-
ského hřbitova i s fotografiemi a plánem 
nové výsadby, vlastní vykácení sakurové 
aleje a některých dalších solitérů v břez-
nu řadu Náchoďanů včetně mne zaskoči-

Sakury na hřbitově letos už nerozkvetou
lo. Pocity lítosti a smutku jsou pochopi-
telné, ostatně k hřbitovu tak nějak patří. 
Je však možné podívat se na věc z jiného 
úhlu. I stromy, stejně jako lidé, mají da-
nou délku svého života a sakury byly již 
za zenitem. Ohrožovaly bezpečnost ná-
vštěvníků. Opravdu smutné by bylo, kdy-
by padající větev zranila člověka nebo po-
škodila hrob. Po náhodném vyslechnutí 
věty z rozhovoru dvou starších paní se mi 
připomněla Pollyannina hra radosti z ro-
mánu E. H. Porterové – totiž umění nalézt 
na všem něco pozitivního. Ta věta zněla: 
„Tady je najednou všude plno světla.“ Měj-
me jas a světlo i v duši.       Lydia Baštecká

Služby pro osoby 
se sluchovým postižením
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Za třicet let věnovalo svoji práci, nadšení a lásku společné-
mu zpívání v pěveckém sboru náchodského gymnázia již 319 
studentů všech generací od školního roku 1984/85 až do sou-
časnosti. Sbor uskutečnil za tu dobu 459 veřejných vystou-
pení jak doma, tak i v celé řadě zemí dnešní Evropské unie. 

Poprvé sbor vystoupil na veřejnosti v září roku 1984 u pří-
ležitosti slavnostního otevření  tělocvičny v nové přístav-
bě školní budovy. Po té pak navázal spolupráci s tehdejším 
Náchodským kulturním střediskem a následovala další vy-
stoupení zejména v Náchodě a okolí. V roce 1987 spolu s ná-
chodským pěveckým sborem Hron založili studenti tradici 
vánočních koncertů, které se konají dodnes.

Zcela vyjímečný a bohatý na vzácné okamžiky byl školní 
rok 1989/90. K nim bezesporu patřilo udělení čestného ob-
čanství spisovateli Josefu Škvoreckému dne 14. května 1990. 
Při této příležitosti účinkoval v obřadní síni náchodské rad-
nice i pěvecký sbor studentů. Josef Škvorecký i jeho paní při-
jali toto vystoupení s neskrývaným nadšením. Svědčí o tom 
i slova Josefa Škvoreckého, jimiž na svou návštěvu rodné-
ho Náchoda později vzpomínal v časopise Západ, vydávaném 
v Kanadě. Zmínil se tu i o sboru: „…zpíval u toho smíšený sbor 
místního gymnázia tak krásně, že jsem snad v životě tak krásně 
sbor teenagerů zpívat neslyšel…“. 

Pro svůj sbor si studenti už před lety sami vytvořili nefor-
mální jméno – Sboreček. Přestože již dlouhodobě vystupu-
je na jeho koncertech i přes 40 zpěváků, vžité pojmenová-
ní už mu zůstalo. 

Devadesátá léta s sebou přinesla jako samozřejmost ces-
tování po Evropě a navíc o vystoupení našich souborů v za-
hraničí byl náhle velký zájem. A tak díky kontaktům školy 
a města byl Sboreček pozván do celé řady zemí. V letech 1991 
a 1992 to byly tři neopakovatelné zájezdy na americkou zá-
kladnu v německém Ramsteinu a obdobné tři návštěvy ame-
rických studentů v Náchodě. V roce 1992 absolvoval Sboreček 
týdenní zájezd do Dánska. V dubnu 1995 a v září 1996 usku-
tečnil Sboreček své koncerty ve Vídni, kde za významný je 
možné pokládat zejména koncert v roce 1996 v prostorách 
českého velvyslanectví, který byl součástí vernisáže výstavy 
českých výtvarníků. Posluchači byli tehdy převážně Češi žijí-
cí ve Vídni, kteří přijali Sboreček obzvlášť srdečně. 

Za třicet let věnovalo svoji práci, nadšení a lásku společné-

30 let  Pěveckého sboru 
studentů Jiráskova gymnázia

V roce 1997, po vystoupení při oslavách 100 let náchodské-
ho gymnázia, obdržel Sboreček pozvání k návštěvě partner-
ské školy v německém Oesede. Tato návštěva se pak uskuteč-
nila v březnu 1998. Zahraniční působení Sborečku v období 
1993–2009 je možno ještě doplnit o nejméně deset vystou-
pení v Polsku (Kudowa Zdroj, Klodzko, Žabkovice, Niemcza, 
Wroclav).

Samostatnou kapitolou historie Sborečku jsou jeho návště-
vy Anglie. Kontakt vytvořený v roce 1993 trvá až do dnešních 
dnů. Zrodilo se z něj už devět zájezdů do oblasti Manchester, 
Liverpool, Warrington, z nichž poslední se uskutečnil v roce 
2013. Se Sborečkem navštívilo Velkou Britanii již více než 270 
studentů náchodského gymnázia. 

Přes množství těchto neopakovatelných zájezdů je nejvý-
znamnější působení Sborečku doma, ve škole, ve svém městě. 
Sboreček celých 30 let zahajuje plesy gymnázia studentskou 
hymnou „Gaudeamus igitur“, zpívá při slavnostním předává-
ní maturitních vysvědčení, nechybí při vzácných událostech 
jako byly oslavy 100 let gymnázia, 100 let Beránku nebo ná-
vštěvy Josefa Škvoreckého v Náchodě a náchodském gymná-
ziu. Účinkoval také v pořadu „Vzpomínáme na Josefa Škvorec-
kého“ dne 9. února 2012, kterým město Náchod vzdalo hold 
svému významnému rodákovi po jeho úmrtí 3. ledna toho 
roku. Sbor je tak dlouholetou součástí kulturního života měs-
ta. Účinkoval na 5-ti ročnících festivalu Camerata Nova Ná-
chod, a v sedmi ročnících festivalu Náchodské Prima sezony. 
Je pravidelným účinkujícím vernisáží „Náchodského výtvar-
ného podzimu“ i vernisáží dalších výtvarníků (Olbram Zou-
bek, Josef Hermoch, Karel Vaca, Jasan Zoubek). 

 Více než čtvrt století činnosti Sborečku na náchodském 
gymnáziu umožnilo jeho studentům poznat, jak významné 
a nevšední může být jejich obohacení společným zpíváním, 
které si pak mnozí z nich zamilují na celý život. Svědčí o tom 
i občasné návštěvy bývalých členů sboru v jeho současných 
zkouškách, nebo jejich nadšení pro setkání, která se uskuteč-
nila v minulosti k výročím Sborečku. 

Také 30 let Sborečku si zaslouží uspořádat setkání jeho 
současných i bývalých členů, které bude zároveň koncertem 
pro veřejnost. Přáním všech účastníků je zazpívat si společ-
ně. I když na zkoušení bude jen 2x2 hodiny, všichni udělají 
vše pro to, aby se dne 18. dubna 2015 v 17.00 hod v náchod-
ském Husově sboru jejich přání naplnilo. Podle ohlasů na po-
zvánky se na setkání všichni moc těší a to je znamení, že mají 
stále svůj Sboreček rádi. 
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Dubnová výročí
1. dubna 2005 zemřel zasloužilý kulturní 
pracovník, dlouholetý ředitel Náchodské-
ho kulturního střediska Ladislav Novotný. 
2. dubna 1840 se narodil historiograf Ná-
choda, pedagog a spisovatel Jan Karel Hra-
šex), jehož dvoudílné Dějiny Náchoda patří 
stále k dílům nejvýznamnějším. 2. dubna 
2005 zemřel polský rodák, papež Jan Pavel 
II. 4. dubna 1915 se narodil spisovatel Jan 
Drda. Na začátku protektorátu napsal jako 
redaktor Lidových novin zajímavou repor-
táž o tehdy dokončené náchodské Wolke-
rově ulici. Stále se hrají jeho Hrátky s čer-
tem. Mezi 5. a 24. dubnem 1945 zahynul 
v koncentračním táboře Bergen-Belsen ma-
líř a spisovatel Josef Čapek, rodák z Hrono-
va. V německých věznicích a koncentrácích 
byl od 1. září 1939. Smrt na samém kon-
ci války dovršuje tragiku jeho života i celé 
té doby. 6. dubna 1950 se v Náchodě na-
rodil Zbyněk Kočvarx), významný grafik.  
 8. dubna 1815 zemřel Jakub Jan Ryba, au-
tor i u nás pravidelně hrané České mše vá-
noční. 9. dubna 1880 se v Náchodě narodil 
architekt světového jména Jan Letzelx). Pů-
sobil mj. v Japonsku, kde projektoval budo-
vu, která „přežila“ výbuch atomové bom-
by, označovaná nyní jako „atomový dóm“. 
Jeho jméno nese náchodská Střední škola 
stavební. 10. dubna 1925 se na Plhově na-
rodil významný tenorista, operní pěvec Vi-
lém Přibylx). V dubnu 1990 mu bylo udě-
leno čestné občanství města, čtvrt roku 
na to bohužel zemřel. Pěvecký sbor Hron 
mu udělil čestné členství už v roce 1986.  
11. dubna 1915 uspořádal Hron spolu s jose-
fovskou vojenskou hudbou koncert na pod-
poru vdov a sirotků po vojácích, padlých 
v prvních měsících války. 13. dubna 1875 
se narodil filolog prof. Václav Ertlx), autor 
někdejších středoškolských učebnic češti-
ny. Na počátku své dráhy působil na zdejší 
nově otevřené reálce. Prohlásil prý: „Z Ná-
choda bych mimo Prahu jinam nežádal.“ 
15. dubna 1915 se narodila prof. Hilda Pris-
lingerová, učitelka hry na klavír ve zdejší 
ZUŠ. Žije ve vzpomínkách hudbymilovných 
Náchoďanů  i  členů Hronu,  které dopro-
vázívala  při  koncertních  vystoupeních.  
19. dubna 1885 se tu narodil stavitel, ale 
i malíř a hudební skladatel ing. Václav Šrů-
tekx). Jeho mužský sbor Zámecká věž byl 
proveden při oslavách gymnázia v  roce 
1922. 20. dubna 1970. zemřel populární 
herec Jaroslav Vojta. Hrával i u nás v Ná-
chodě. 29. dubna 1675 zemřel první bis-
kup královéhradecké diecéze Matouš Fer-
dinand Sobek z Bilenberka. Protože před 
tím působil i v Broumově, znal zřejmě i Ná-
chod. 30. dubna 1920 se narodil biskup krá-
lovéhradecké diecéze, titulární arcibiskup 
Karel Otčenášek. V Náchodě jsme ho moh-
li pozdravit vícekrát. V dubnu 1865 byla do-
stavěna přádelna lnu v Babí, první náchod-
ská továrna.                                             (AF)

zve  na  další  koncert  89.  koncertní-
ho  cyklu,  na  kterém  vystoupí  CORVUS 
QUARTET, k jehož smyčcovému obsaze-
ní se připojí další dva členové Komorní 
filharmonie Pardubice, aby v tomto slože-
ní připomněli osobu a dílo Jaroslava Ježka, 
klavíristy, skladatele, dirigenta a spolu-
pracovníka dvojice Jiřího Voskovce a Jana 
Wericha.

V programu zazní slavné skladby pro 
orchestr  a  písně  psané  pro  Osvoboze-

Komorní hudba Náchod
né divadlo. Netypickou kombinaci smyč-
ců, saxofonu a trubky v aranžmá hous-
listy Petra Vrány osvědčil soubor ve dvou 
úspěšných  pořadech  „Hudba  a  film“ 
a „Jazz a rock“. Komponovaný pořad při-
blíží hudbu Jaroslava Ježka zejména střed-
ní a mladé generaci, ta nejstarší ji v mlá-
dí prožila a znovu si připomene. Koncert 
v Městském divadle se koná 9. dubna 2015 
v 19 hodin.      

Jindřich Bradna

Dostala se mi před časem do rukou už 
téměř dvě století stará nevelká knížka, 
třetí část Průvodce po Biskupství Králo-
véhradeckém, s podtitulem „topografické 
a historické popsání všech měst, měste-
ček, panství, hradů, klášterů, statků, sí-
del rytířských, vesnic a zbořených hradů, 
i s památnými událostmi jejich, v témž 
biskupství se nacházejících“, svazek vě-
novaný  „Biskupskému vikářství ná-
chodskému“. Dílo vyšlo v Hradci Králové 
roku 1827, tištěné je švabachem a tehdej-
ším pravopisem (gegj winau = její vinou 
apod.). Autorem je Josef Mir. Král, „kněz 
církevní“. Náchodské vikářství (k němuž 
příslušelo  i  širší Broumovsko a Úpicko) 
„mezuje na půlnoci  s  vévodstvím slez-
ským a s dílem biskupství vratislavské-
ho; na východní straně s dílem hrabství 
kladského k arcibiskupství pražskému ná-
ležejícího; na polední straně s vikářstvím 
třebechovickým; k západní straně s vikář-
stvím jaroměřským; severozápadně s vi-
kářstvím trutnovským“, čteme v úvodu.

Farní a děkanská osada náchodská za-
hrnuje (názvy a pořadí obcí a osad tu po-
nechávám tak, jak jsou v knížce uvedené, 
přepisuji  samozřejmě  latinkou):  1.  Ná-
chod, 2. Staré město neboli Náchod starý, 
3. Bražec, 4. Peklo, 5. Rozkoš, 6. Lípy, 7. Jiz-
bice, 8. Dobrošov, 9. Česká Čerma, 10. Wy-
soká (tj. Vysokov), 11. Kramolna, 12. Dol-
ní Radechov, 13. Paulišov, 14. Malá Poříč, 
15. Babí, 16. Bělovec. 

Popis Náchoda je asi na dvaceti strán-
kách, na Bražec, Peklo, Rozkoš, Lipí a Jiz-
bici stačila autorovi stránka necelá jedna. 
Jen pro orientaci ocitujme – Peklo, „osa-
mělý k panství náchodskému patřící, ¾ 
hodiny cesty od Náchoda vzdálený mlejn. 
Zde se Metuje hlubokým, úzkým a děs-
ným skalím prodrala a k Novému Městu 
plyne.“ Rozkoš „jednotné stavení k městu 
Náchodu patřící, půl hodiny cesty od Ná-
choda ležící na vrchu k Jizbici. Též ten ko-
pec Rozkoš se nazývá.“ A např. o Jizbici se 
dovídáme, že je to „ves k panství náchod-
skému náležející, hodinu cesty od Nácho-
da vzdálená. Má 34 domů a 165 obyvatel. 
Roku 1794 měla 26 domů s stavením škol-
ním a 156 lidí“. U žádné jiné z výše vy-
jmenovaných obcí není „stavení školní“ 

uvedeno. Na Jizbici „stavení“ sice zůstalo, 
ale škola tam už léta není, na rozdíl od ji-
ných obcí a částí dnešního Náchoda, kte-
ré školu mají. 

Náchod  a  Staré  Město  jsou  pojedná-
ny  podrobně,  zejména  stavby  církevní 
i s detaily jako např. nápisy na zvonech 
apod. Z významných rodáků  je uveden 
na prvním místě „nějaký Hron“, na dru-
hém Albrecht z Valdštejna, který „v zdej-
ším zámku… z Markéty rozené Smiřické 
se narodil“, 3. „Pan Jozef Hurdálek, ně-
kdejší biskup litoměřický“, 4. „pan Anto-
nín Strnad, pověstný hvězdář pražský“ 
(o něm celkem 10 řádek) a 5. a poslední 
„Jiří Vilím Jedlička“, kněz a „doktor pís-
ma svatého“ ze 17. století. O „obecném 
lidu“ se dovídáme jen to, že „řeč je zde 
česká. Obyvatelové živí se rozličnými ře-
meslnostmi, obchodem s plátnem a s pří-
zí, jakož i také polním hospodářstvím“. 
Náchod tehdy měl „i s předměstími 336 
domů a 2500 obyvatelů. … Mezi nimi 335 
židů, jenž mají svou vlastní ulici se ško-
lou neb synagogou pěknou a hřbitovem.“

 Podobně jako o Jizbici (viz výše) se do-
vídáme i o většině dalších obcí jen základ-
ní údaje. U Dobrošova ovšem čteme, že 
„zde jest tak řečený dobrošovský kámen 
na nejvyšším vrchu o samotě v poli stojí-
cím, z něhož překrásná vyhlídka do údo-
lí na město a zámek, na východ slunce 
a k západu až do bidžovského (sic) a chru-
dimského kraje.“ V textu o Kramolně se 
dovídáme, že „při posledním vpádu Pru-
šanů do Čech zůstával zde v jedné chalupě 
Frydrych, král pruský“. V textu o Bělovsi 
zaznamenal autor tehdejší čerstvou no-
vinku: „Při této vesnici roku 1818. v červ-
nu měsíci přičiněním pana Jana Šmída, 
náchodského magistrátního rady, něko-
lik kyselých pramenů nalezeno bylo, při 
nichž l. 1818, ana od lékařů na zdraví lid-
ské blaženě oučinkující moc těch prame-
nů seznána, lázně založeny byly.“ 

 Údaje už téměř dvě stě let staré jistě 
nejsou bez zajímavosti, i když dnes máme 
na texty průvodců podstatně jiné poža-
davky.

(Podle textu z roku 1827 zpracoval 
Aleš Fetters)

Pohled na Náchod před dvěma stoletími
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Historické domy na náměstí
4. Nová radnice čp. 40 a její předchůdci (1. část)

Budova nové radnice čp. 40 je dnes po děkanském kostelu dru-
hou nejvýraznější stavbou na náměstí. V loňském roce oslavila 
110. výročí trvání a při té příležitosti bylo o ní mnohé napsáno, 
mj. znovu vyšla zasvěcená publikace Oldřicha Šafáře. Přesto ješ-
tě mnohé informace z historie její stavby, ale především jejích 
předchůdců – dvou z nejvýstavnějších historických domů na ná-
městí, zůstalo dosud ukryto v archivních pramenech. Téma je 
však natolik obsažné, že bylo nutné ho výjimečně rozdělit na dvě 
pokračování. 

Nejprve se tedy vraťme časem zpět a podívejme se na osudy 
tří domů, které musely stavbě nové radnice ustoupit. Při prvním 
číslování v r. 1773 obdržely čísla popisná 44, 45 a 46, od r. 1808 
posunuté na čp. 45 až 47 a v r. 1881 
znovu přečíslované na čp. 39 až 41. 

První z nich, dům čp. 44 (45, 39) 
stál na  začátku  tehdejší Krámské 
ulice  a  navazoval  na  jihovýchod-
ní roh náměstí. Dlouho patřil rodi-
ně Bořkových. K datu 18. července 
1689 přenechala tento dům Alžbě-
ta Bořková svému synovi Václavu 
Bořkovi. Ten zase předal dům kon-
cem roku 1743 svému synovi Janovi.  
Ten ho po sedmi  letech, dne 5. 1. 
1750, prodal Vojtěchu Hitzlovi. V dr-
žení rodiny Hitzlů zůstal dům při-
bližně další půlstoletí. Byl to úzký 
jednopatrový dům, jehož přesnou 
podobu neznáme.

Architektonicky nejvýznamněj-
ším domem byl prostřední z nich, 
čp. 45 (46, 40). V úterý po památce 
sv. Filipa a Jakuba (5. 3.) roku 1626 
ho  koupil  Jakub  Fidler  od  dědiců 
po zemřelém sousedovi  Janu Kla-
mentovi. Nový majitel byl původ-
ním povoláním řemeslník – bednář, 
ale zřejmě díky svým schopnostem 
v této pohnuté době (probíhající tři-
cetileté válce a změně majitele panství a města) se vyšvihl mezi 
přední muže města. V následujících letech se připomíná jako rad-
ní a primátor a poté i jako knížecí rychtář. Zřejmě po ničivém 
požáru v r. 1663 vystavěl svůj dům jako kamennou stavbu, jenž 
se poté nazýval po něm – Fidlerovský. Po jeho smrti smlouvou 
z 21. 11. 1678 koupil dům s četnými pozemky zdejší měšťan Vác-
lav František Bukovský. Jako náchodský purkmistr byl mj. pově-
řen zajistit místní poštovní spojení na trase z českého vnitro-
zemí do sousedního Kladska. Vzápětí se tento dům stal sídlem 
státních úředníků – císařsko-krá-
lovských poštmistrů – tehdy velmi 
respektovaných. Dne 9. 2. 1693 byl 
ve staroměstském kostele sv. Jana 
pohřben první z nich – Karel Hitzl 
ve věku pouhých 30 let. O dva roky 
později, 7. 6. 1695, uzavřel sňatek 
nový poštmistr Jan Václav Klapper 
s Kateřinou Terezii, vdovou po ze-
mřelém  Karlu  Hitzlovi  a  dcerou 
zmíněného  Václava  Bukovského, 
a vyženil s ní tento dům a k němu 
patřící nemovitosti. Po cca 27 letech 
převzal rodinný majetek a respekto-
vanou poštmistrovskou funkci jeho 
syn Norbert Klapper, jenž majetek 

dále rozšířil. Dne 15. 2. 1745 koupil nemovitost poštmistr Jan Če-
pelák. Od něho převzal poštovní stanici 19. 10. 1759 Jan Benedikt 
Kiessling, zdejší měšťan, jehož předkové ale pocházeli z Trutno-
va. Zřejmě někdy v této době byl dům přestavěn do pozdně ba-
rokní podoby, kterou známe z dochovaných fotografií. Dům byl 
zděný, jednopatrový s mansardovou střechou a bohatou štuko-
vou dekorací na čtyřosé fasádě. V přízemí měl podloubí o dvou 
obloucích, které tvořilo přístup pro pěší i vozy do Krámské ulice. 
Průčelí bylo zakončeno volutovým štítem s trojúhelným nástav-
cem vrcholícím koulí. Dům měl dlouhé dvorní křídlo do Židov-
ské ulice, které po stavbě nové radnice obdrželo čp. 4 a po pře-
stavbě kolem poloviny 19. století se zachovalo až do demolice 

v květnu 2012. Ale vraťme se zpět 
do 18. století. Po smrti J. B. Kiesslin-
ga byla pošta převedena počátkem 
r.  1775  na  zdejšího  měšťana  Vác-
lava  Sperlinga,  který  však  bydlel  
ob dům přes uličku vedle na čp. 47 
(48, 42). Barokní dům čp. 45 (46, 40) 
posléze koupil v dražbě primátor Ma-
těj Dydák, jenž ho po dvaceti letech, 
20. 11. 1810, prodal  Janu Šrůtkovi, 
obchodníku s plátnem. Rod Šrůtků 
vlastnil tuto nejhezčí barokní stav-
bu ve městě téměř další století.

Konečně třetí dům, čp. 46 (47, 41), 
tvořil nároží do uličky vedoucí z ná-
městí do Židovské ulice a na Parká-
ny. Dne 12. 4. 1679 koupila dosud 
prázdné místo po požáru 1663 vdo-
va  Voršila  Schrötterová,  která  ho 
ještě týž den prodala Kryštofu Kho-
lovi. Ten tu nechal vystavět dům, 
jistě rovněž s podloubím. Původně 
byl zřejmě vybudován dřevěný ob-
jekt, který byl v dalších letech pře-
stavěn na kamennou  stavbu. Dne 
28. 3. 1689 ho koupil Václav Ignác 
Hradecký,  nově  jmenovaný  hejt-

man náchodského panství. K datu 31. 5. 1718 se jeho novým 
vlastníkem stal František Marinelli, zdejší dlouholetý purkmi-
str. Od jeho dědiců jej získal Jan Berger, jenž ho spolu s man-
želkou Josefou vlastnil přes třicet let. K datu 16. 11. 1761 koupil 
dům Jan Jarolímek, místní lékař (chirurg). Po jeho smrti v r. 1791  
– za majitelky jeho manželky Josefy – však dům bohužel vyhořel. 
Neznáme proto jeho původní podobu, která snad byla obdobná 
s vedlejším domem čp. 45 (46, 40). V r. 1796 koupil jarolímkov-
ské spáleniště Josef Heinrich, kupec z Broumova, který tu zamýš-

lel postavit obdobnou stavbu před 
požárem. Zanedlouho však zemřel. 
Dům poté střídal různé majitele, až 
ho v r. 1812 získal zdejší stavitel Ig-
nác Littloch. Ten dodal nové stavbě 
definitivní podobu – jednopatrový 
objekt již v klasicistním slohu. Dům 
měl jednoduché průčelí v patře se 
třemi dvojicemi oken, členěné ne-
výraznými lizénami. Záhy zazděné 
podloubí zaujaly krámy, průčelí za-
vršoval lichoběžný štít kryjící man-
sardovou střechu. Za domem byla 
zahrádka a přízemní dvorní stave-
ní do uličky.
  PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Město  Náchod  připravilo  v  letošním 
roce pro občany rozšíření služeb sběru 
a svozu odpadů, které vznikají při údrž-
bě zahradní zeleně. V jarních a podzim-
ních měsících bude na vybraných stanovi-
štích přistaven velkoobjemový kontejner 
s obsluhou, kam budou moci občané od-
kládat rostlinný velkoobjemový odpad 
ze zahrad, tj. ořezané větve, listí, pose-
čenou trávu atd. Místa a časy přistave-
ní viz tabulka a na webových stránkách 
města. Kontejner bude na místě přistaven 
v určený čas a zdrží se zhruba 30 minut. 
V případě, že dojde k naplnění kontejne-
ru, bude odvezen dříve.

Občané, kteří budou chtít tuto službu 
využít, musejí v určenou dobu předat od-
pad přímo obsluze kontejneru a řídit se 
jejími pokyny, je zakázáno odpad vysy-
pat na stanovišti mimo kontejner a mimo 

Nová služba 
občanům Náchoda

Jednorázový svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční:

Harmonogram svozu odpadů

Pátek 17. dubna 2015
Klínek – prodejna .................................................................... 16.30–16.45 hod.
Sokolská (u Vatikánu) ...............................................................16.55–17.10 hod.
Bezručova, Vojanova (u trafa) ................................................. 17.25–17.40 hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště) .................................................17.45–18.00 hod.

Sobota 18. dubna 2015
Dobrošov – náves........................................................................ 8.00–8.15 hod.
Jizbice – u prodejny ...................................................................  8.20–8.35 hod.
Lipí – náves .................................................................................. 8.40–8.55 hod.
Sídliště U nemocnice (u prodejny)  ...........................................  9.00–9.15 hod.
Kladská (parkoviště u Pekáren) ..............................................  9.45–10.00 hod.
Pavlišov u prodejny ................................................................. 10.15–10.30 hod.
Horní Babí u školy ................................................................... 10.35–10.50 hod.
Ryšavého/Lesní..........................................................................10.55–11.10 hod.
Malé Poříčí, naproti zastávce ČD  ...........................................11.15–11.30 hod.
Běloves, 1.máje (k Brodu) ........................................................ 11.45–12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka) ......................................................... 12.15–12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner) .................................12.35–12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka) ...........................................13.05–13.20 hod.
Bražec (Drtinovo nám.) ...........................................................13.25–13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště) ...................................................13.50–14.05 hod.

Sváženy budou následující odpady: 
a) nádoby od barev, znečištěné štětce, elektrické spotřebiče (zářivky, výbojky, televizo-

ry, počítače, chladničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky apod. 
– spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní), elektrické články a akumuláto-
ry, barvy, motorové oleje a filtry; b) nábytek, sanitární zařízení, koberce atd.;

c)  větve, listí, tráva. Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální odpad 
(tento odpad je možno za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!

Stanoviště Čas  Datum
Běloves – K Brodu  15.00  9. 3.  23. 3.  13. 4.  20. 4.
Zahradní  16.00  9. 3.   23. 3.   13. 4.  20. 4.
Branka – Veterinární st.  15.00  10. 3.  24. 3.  7. 4.  21. 4.
Drtinovo náměstí  16.00  10. 3.  24. 3.  7. 4.  21. 4.
Dobrošovská x Šafaříkova  15.00  11. 3.  25. 3.  8. 4.  22. 4.
Vojanova (u trafa)  16.00  11. 3.  25. 3.  8. 4.  22. 4.
Klínek – prodejna  15.00  12. 3.  26. 3.  9. 4.  23. 4.
Sokolská (u Vatikánu)  16.00  12. 3.  26. 3.  9. 4.  23. 4.
Koupaliště  15.00  13. 3.  27. 3.  10. 4.  24. 4.
Za Kapličkou (u rybníka)  16.00  13. 3.  27. 3.  10. 4.  24. 4.

Často se nás ptáte…
…jaký je rozdíl mezi přechodem pro 

pěší a cyklisty a místem pro přecháze-
ní, která se nyní čím dál častěji objevu-
jí na komunikacích. Proto Vám přinášíme 
krátký výčet hlavních specifik:
Přechod pro pěší a cyklisty

 navrhuje se bezpečně a provozně vy-
hovujícím způsobem, tj. aby byl logicky 
umístěn s ohledem na provoz chodců i au-
tomobilů;

 byl dobře viditelný a správně označený vo-
dorovným i svislým dopravním značením;

  u  malých  okruž.  křižovatek  je  vhod-
né  umístění  přechodu  minimálně  5 m 
od okružního pásu;

 úprava přechodů musí být bezbariérová
 při šířce komunikace do 6,5 m je pře-

chod nedělený;
 jinak je přechod rozdělen přechodovým 

ostrůvkem;
 podmínka pro umístění přechodu  je: 

snížená obruba, 50 chodců/hod., nasvíce-
ní – nejedná se o veřejné osvětlení, varov-
né signální pásy navazující na chodníky;

 v případě úrovňových křižovatek silnic, 
kde je slabší provoz pěších a zároveň je 
zde provoz cyklistů (stezky pro pěší a cyk-
listy) se upouští od značení přechodů.

Převedení stezek pro pěší a cyklisty se 
navrhuje přes ostrůvky křižovatek tak, 
aby tzv. „stopčáry“ mohly být vykresleny 
co nejblíže ke středu křižovatky.

Stezky lze převést i souběžně s jízdní-
mi pruhy.
Místo pro přecházení 

 jenom podpůrný prostředek, jako dopl-
nění přechodu pro chodce;

 usnadnění chodcům přejít komunikaci;
 místo pro přecházení může být doplně-

no dělícím ostrůvkem;
 snížená obruba;
  neoznačuje  se  dopravním  značením  

– rozdíl oproti přechodu pro pěší; 
 nemusí být dána přednost chodcům.

 Bc. Miroslav Simon
Vedoucí odboru dopravy 

a silničního hospodářství
Městský úřad Náchod

Němcové 2020, 547 01 Náchod 
tel. 491 405 169, mob. 775 442 077

e-mail: m.simon@mestonachod.cz 

Přecházení 
– přechody

dobu určenou ke sběru – bude postihová-
no pokutou. Při předávání odpadů obslu-
ze občané neplatí žádné další poplatky, 
sběr a svoz objemných rostlinných odpa-
dů je hrazen z místního poplatku za pro-
voz  systému  nakládání  s  komunálním 
odpadem. Občané mohou předávat pou-
ze rostlinný velkoobjemový odpad ze za-
hrad, jiný velkoobjemový odpad (nábytek, 
elektroodpad, stavební odpad atd.) nebu-
de obsluhou přijímán, neboť svoz těchto 
odpadů je pravidelně zajišťován v dubnu 
a říjnu viz níže.

 Město Náchod vyzývá své občany, aby 
při využívání služby zachovávali pořádek 
a pravidla slušného chování. Kontejner 
bude během jara i podzimu na každém 
z určených stanovišť přistaven šestkrát 
za sebou v  intervalu  jednou za čtrnáct 
dnů, takže by se mělo dostat na každého. 
Samozřejmě zůstává zachována možnost 
předání odpadu přímo na sběrném dvoře 
města Náchoda. Případné další informace 
na tel. 491 405 463.
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OKÉNKO      zastupitelů

Hasičský záchranný sbor ČR

Štěstí přeje připraveným

Připravujeme komunitní plán 
a koncepci školství na příštích deset let

Náchodští radní na svém jednání 23. února rozhodli o zpra-
cování komunitního plánu a koncepce školství na příštích de-
set let. Na přípravě těchto dvou velmi důležitých dokumentů 
především z hlediska možnosti čerpání finančních prostředků 
z různých zdrojů budou pracovat členové komise školství a ko-
mise prevence kriminality společně s pracovníky odboru soci-
álních věcí a školství.

 
A o co vlastně jde?

Komunitní plán, jinak řečeno koncepce rozvoje sociálních slu-
žeb, je tvořen z důvodu zjištění jednotlivých potřeb sociálních 
služeb pro danou oblast s ohledem na demografický vývoj a spe-
cifické potřeby obyvatel. Měl by sloužit především k efektivnímu 
zajištění těchto služeb a odstraňování bariér. Koncepce by měla 
zajistit vytvoření ideálních podmínek pro čerpání financí z růz-
ných zdrojů a zvýšení informovanosti veřejnosti. Do přípravy bu-
dou zapojeny kromě členů sociální komise a pracovníků odboru 
sociálních věcí a školství také pracovní skupiny (pro děti, mlá-
dež, rodinu, seniory, zdravotně postižené, osoby a skupiny osob 
ohrožených sociálním vyloučením, atd.). V neposlední řadě pak 
poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb.

Smyslem koncepce rozvoje školství je vyjádření záštity nad 
stávajícími školskými zařízeními a vytvoření ideálních podmí-

nek k jejich dalšímu rozvoji. Opět s ohledem na demografický 
vývoj přímo v Náchodě a okolí a potřeby s ním spojené. Další 
klíčovou oblastí bude kvalita vzdělávání se zohledněním široké 
profilace zájmu rodičů a dětí (alternativní směry). 

Koncepce se bude věnovat také inkluzi (jinak řečeno praxi za-
řazování všech dětí do běžné školy) a podpoře nadaných žáků, 
tedy podpoře výuky se zaměřením se na dítě. Důraz bude kla-
den i na dostupnost vzdělávání pro obyvatele města – jak v ma-
teřských, tak základních školách a při volnočasových aktivitách. 
V té skutečně pestré škále témat nebude opomenuta ani proble-
matika sociálně patologických jevů nebo výchova ke zdravému 
životnímu stylu a pohybovým aktivitám. Asi nejsložitější částí 
připravované koncepce bude optimalizace tříd a využití kapacity 
škol. Pozornost bude věnována také investicím do budov s ohle-
dem na jejich technický stav a případnému odstraňování bariér.

 Školská zařízení v Náchodě v současné době příliš nevyužívají 
možnosti získávání finančních zdrojů z programů, dotací a gran-
tů, které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, EU a jiné organizace – nově vzniklá koncepce tedy musí pa-
matovat na zřízení projektové kanceláře a tím jim k tomu vytvo-
řit podmínky a zajistit financování nákladů, které by byly spja-
ty s případnou spoluúčastí na těchto projektech.

Tvorba koncepce rozvoje školství bude probíhat v úzké spolu-
práci školské komise, odboru sociálních věcí a školství, předsta-
vitelů jednotlivých školských a volnočasových zařízení (zejména 
mateřských a základních škol, Základní umělecké školy Náchod 
a Střediska volného času Déčko) a veřejnosti.

 Mgr. Denisa Pokorná, zastupitelka a předsedkyně školské komise

150 bezplatná linka tísňového volání Hasičského zá-
chranného sboru je určena k ohlášení situací, kdy dochá-
zí k reálnému ohrožení životů, zdraví, životního prostředí 
nebo majetku, a kdy je nutný okamžitý zásah jednotek po-
žární ochrany (požáry, živelné pohromy, havárie a nehody, 
technické pomoci apod.)

112 bezplatná linka jednotného evropského čísla tís-
ňového volání je odbavována na telefonních centrech umístě-
ných v sídlech hasičských záchranných sborů krajů. Technolo-
gie telefonních center tísňového volání 112 propojuje základní 
složky  integrovaného záchranného systému: Hasičský zá-
chranný sbor České republiky, Policii České republiky a Zdra-
votnickou záchrannou službu. To umožňuje rychlé vyhodno-
cení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek. 
Technologie přitom umožňuje například identifikovat adresu 
volajícího z pevné sítě nebo určit polohu mobilního telefonu. 

Linka tísňového volání je zřízena pro přijetí informace 
o stavu nouze. Nezneužívejte ji, můžete tím oddálit pomoc 
lidem, kteří ji v dané chvíli budou opravdu potřebovat!

Základní činnosti HZS ČR
 Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je 
chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a po-
skytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať 
již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či do-
pravní nehody.

 Hasičský záchranný sbor ČR je základní složkou integro-
vaného záchranného systému (IZS), který zabezpečuje ko-
ordinovaný postup při provádění záchranných a likvidač-
ních prací.

Struktura HZS ČR
 Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) tvoří generální ředi-
telství HZS ČR, které je organizační součástí Ministerstva 
vnitra, 14 hasičských záchranných sborů krajů, Střední od-
borná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární 
ochrany ve Frýdku-Místku a Záchranný útvar HZS ČR (dis-
lokace Hlučín a Zbiroh).

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje – územ-
ní odbor Náchod
Zajišťuje:

 činnost výjezdových jednotek požární ochrany kategorie 
JPO I (výjezd do 2 minut od vyhlášení poplachu) dislokova-
ných na centrální stanici typu C1 ve Velkém Poříčí a poboč-
ných stanicích typu P1 v Jaroměři a Broumově

  metodické řízení a odbornou přípravu 78 jednotek sboru 
dobrovolných hasičů v okrese Náchod 

 výkon státního požárního dozoru (kontrolní činnost, sta-
vební prevence, zjišťování příčin požárů)

 ochranu obyvatelstva, krizové a havarijní plánování
 preventivně výchovnou činnost

Kontaktní údaje:
 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Územní odbor Náchod
Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí 
telefon: 950 515 500
fax: 491 481 222
e-mail: spisovna.na@hkk.izscr.cz
www.hzscr.cz
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tel.: 491 520 334
www.prodejnizahrada.cz

ZAHRADNICTVÍ 
KAVÁRNA
KONCERTY

ČERVENÝ KOSTELEC

© Josef ČapekProdejní zahrada

www.jiraskovachata.cz
REZERVACE NA  Tel. 775 086 305

JIRÁSKOVA CHATA 
DOBROŠOVPOZVÁNÍ

 4–6. 4. Velikonoční dobroty
 11.–12. 4. Rybí pochoutky
 18.–19. 4. Staročeská kuchyně
 25.–26. 4. Zvěřina derniéra
30. 4. Čarodějnice na Dobrošově

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

 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

Rodinný  dům/bývalá zem. usedlost ve Lhotě 
pod Hořičkami s pozemky 4507 m2. Jedná se 
o zděný dům, kde proběhla rekonstrukce  
v r. 1990 s bytem 4+1 a 1+kk. Stodoly  jsou ve 
velice dobrém stavu, 
jedna stodola je 
průjezdná z nádvoří 
domu na zahradu.
CENA: 
1.950.000 Kč

Bezbariérový rodinný dům Olešnice  
u Červeného Kostelce. Dispozice nabízí  
2 bytové jednotky 
3+1 o ploše cca 90 m2 
(do 1. patra bezbarié-
rový přístup – výtah), 
2x garáž,  pozemky 
533 m2.  Příjezd po 
obecní komunikaci.
CENA: 1.250.000 Kč

Stavební parcela 1523 m2,  na okraji obce 
Lhota pod Hořičkami s výhledem na Orlické 
hory. Jedná se rovinatý pozemek s rozměry 
cca 49 x 31m v oblasti krkonošského podhůří 
s úrodnými lesy. Voda je zavedena přímo na 
pozemek, kanalizace, elektřina, plyn v jeho 
bezprostřední blízkosti, 
příjezd po obecní asfal-
tové komunikaci.
CENA: 359.000 Kč

Byt 1+1 v osobním vlastnictví v žádané a  klidné 
lokalitě Nového Města nad Metují. Je umís-
těn v 2 patře panelového domu, plocha 30 m2. 
V bytě proběhla kompletní rekonstrukce  
v r. 2012. Bez dalších 
investic.Cena uvedena 
bez provize RK. 
 Cena k jednání.

CENA: 780.000 Kč

Rodinný dům v centru České Skalice. Jedná 
se o dům se dvěma bytovými jednotkami (3+1 
a 2+1), 2 garážemi, chlévem a stodolou. Po-
zemky 1312 m2. Poloha domu přímo v centru 
města nabízí výbornou 
možnost kombinace 
bydlení a podnikání, 
vyhoví i vícegenerační-
mu bydlení. 
CENA: 2.970.000 Kč

Rodinný  dům 6+2 situovaný na rovinatém 
pozemku o výměře  930 m2 v Náchodě blízko 
centra.  Dům je ze 2/3 podsklepen a nabízí 
dva byty 2+1   
s komorou, WC  
a koupelnou a další 
dvě místnostmi  
v podkroví.  
Výborná lokalita.
CENA:  1.990.000 Kč

Prodej pozemku v obci Rychnovek - Zvole 
nedaleko Jaroměře. Jedná se rovinatý pozemek 
o výměře 2816 m2, určený k výstavbě rodin-
ného domu. Kanalizace, voda a elektřina je na 
hranici pozemku. Možné 
rozdělení na více parcel 
zájemcům sdružených v 
naší RK.

CENA: 1.365.000 Kč

SLEVA

SLEVA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Zděná chata s pozemkem 1130 m2, umístěná 
na jižním svahu v zahrádkářské kolonii  
v Zaloňově nedaleko Jaroměře. Chata je 
podsklepená, má přístřešek s terasou, grilem 
a udírnou. Zastavěná 
plocha je 17 m2. Pří-
ležitost pro zájemce, 
který rád zahradničí.

CENA: 599.000 Kč NOVINKA

NOVINKA
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V sobotu 18. dubna  se koná  již XXVII. 
ročník  „Jarního  horského  duatlonu"  se 
startem v 10.00 hodin od Jiráskovy cha-
ty (JCH) na Dobrošově a s cílem tamtéž.
Trasy: běh 5,7 km; kolo 33 km přes Bo-
rovou, Nový Hrádek, Rokole, Sněženský 
most, Sněžné, Polom, Olešnice v O. h., Ze-
linkův Mlýn, U Jedle, Borová a k JCH; zá-
věrečný běh 4,2 km. Pro začátečníky: běh 
1,9 km; kolo 15 km přes Českou Čermnou 
na cyklo značenou trasu (CZT) č. 4306 do 
Pekla; dál z Pekla po CZT č. 4037 přes Lipí 
a Jizbici do cíle.         Za Sportovní centrum 
                              Dobrošov zve Josef Kolisko

Jarní horský duatlon

Ve středu večer jsme přijeli na chatu 
ŠERLIŠSKÝ MLÝN. Další den jsme šli  ly-
žovat,  jenže já jsem to neuměl. Tak mě 
paní učitelka začala učit na malém vle-
ku. Ráno jsem se vůbec netěšil na lyžo-
vání. Druhý den už jsem to trochu uměl. 
Dolů jsem jel hrozně dlouho. Pak jsme šli 
na oběd. Byl velmi dobrý. Odpoledne jsem 
už neměl sil. Druhý den jsem se hrozně tě-
šil, už jsem uměl jezdit hodně rychle. Jez-
dil jsem i na skokánky. Sil jsem měl pořád 
dost. V neděli jsme měli svůj večer. Byli 
jsme tam pět dní. 

Ve středu 25. 2 jsme my děti ze školy 
Babí vyrazily na lyžařský pobyt do Šerliš-
ského mlýna. Přijeli jsme tam na večeři 
a byli jsme tam až do neděle 1. 3. V pá-
tek byl karneval na lyžích. Proháněli se 
tam pejsci, zajíci, vlci, kravičky i čaroděj-
nice. Lyžovali jsme od rána do večera. Lí-
bilo se mně tam všechno. Večer jsme hrá-
li hry pokličku, pevnost Boyard. V neděli 
po obědě jsme odjížděli domů, ale nikomu 
z nás se odjíždět nechtělo. 

Jednoho krásného večera jsme přijeli 
na chatu Šerlišský mlýn. Tam jsme se uby-
tovali a pak jsme si pochutnali na seka-
né. Druhý den, když jsme vstali, tak jsme 
měli bodování pokojů. Po snídani jsme se 
oblékli a šli jsme krájet na svah. Potom, 
co jsme dokrájeli, jsme se šli najíst a měli 
jsme odpolední klid. Při poledním klidu 
jsme vymýšleli program na sobotní večer. 
Když polední klid skončil, tak jsme se zase 
oblékli a šli jsme lyžovat. Na vleku jsme 
dělali s kluky legraci. Když jsme dolyžo-
vali ,tak jsme se najedli. Pak jsme měli ve-
černí program a šli jsme spát. Nejvíc se mi 
líbilo lyžování.           Dája, Marťa a Denda 

– žáci 4. Třídy ZŠ Pavlišovská Náchod

Lyžák školy Babí 
na Šerlišském Mlýně  V soutěži o nejoblíbenější gymnázium 

roku 2015 se o titul ucházelo několik sto-
vek gymnázií z celé České republiky. Mezi 
nimi i náchodské Jiráskovo gymnázium. 
To se umístilo na krásném druhém místě 
v Královéhradeckém kraji. Více hlasů zís-
kalo již jen gymnázium v Broumově. 

Ocenění uděluje Česká studentská unie 
každoročně  na  základě  veřejného  hla-
sování. Více  informací získáte na www.
gymplroku.cz. Blahopřejeme ke krásnému 
umístění a do dalších let přejeme i nadále 
stovky spokojených studentů i absolventů.

Jiráskovo gymnázium opět na stupni vítězů

Více jak dvacet let patří k tradicím Ji-
ráskova gymnázia v Náchodě desetiden-
ní výměnný pobyt studentů s gymnáziem 
v německém městě Georgsmarienhütte 
v Dolním Sasku. A tak se před několika 
dny z takové cesty vrátila skupina 32 stu-
dentů plná zážitků a dojmů.

Rozhodnout se pro účast nemusí být 
pro každého úplně jednoduché. Myšlenky: 
„Jak mě přijme hostitelská rodina? Obstojí 
moje jazykové znalosti? Budu si rozumět 
s německým studentem?“, napadly jistě 
každého z nich. Nervozita, ostych a nejis-
tota se však velmi záhy rozplynuly. Určitě 
k tomu přispěla nejen vstřícnost a pohos-
tinnost, s níž se studenti v rodinách set-
kali, ale i zajímavý program. 

Sportovně  založení  ocenili  návštěvu 
obrovské haly s lezeckými stěnami i kou-
pání  v  místním  bazénu  s  tobogánem. 
Při přijetí na radnici jim vstupenky da-
roval starosta Georgsmarienhütte. Měs-
tem Hameln je provedl sám Krysař a pře-
vyprávěl svůj příběh, proč hrou na píšťalu 

Našich deset dní u „sousedů“
odvedl všechny děti neznámo kam, aby 
se pomstil radním města. Příjemné pře-
kvapení na ně čekalo ve sklářské dílně. 
Při  předvádění  středověkého  způsobu 
výroby sklenic sklář používal tzv. českou 
píšťalu a vysvětlil našim žákům, že Če-
chy jsou odjakživa ve sklářském řemes-
le pojmem.

Druhý  celodenní  výlet  směřoval 
do Brém. Kdo ze studentů znal pohádku 
o brémských muzikantech, mohl si pro-
hlédnout jejich sousoší na náměstí. 

Celý víkend byl v režii hostitelských ro-
din, každý student jej trávil jinak. Někdo 
se podíval do Amsterodamu, jiný navští-
vil fotbalové utkání v Hannoveru, častým 
cílem byl pochopitelně blízký Osnabrück 
a jeho radnice, kde byl podepsán Vestfál-
ský mír.

Těch pár dní strávených na severu Ně-
mecka velmi rychle uplynulo. A před od-
jezdem zaznělo poslední tschüs a v říjnu 
se na vás těšíme u nás.                Ivo Forejt

foto: Nele Krueger

Hlasování o Gymnázium Roku 2015

Gymnázium titul získalo na základě hlasování studentů na www.GymplRoku.cz organizované Asociací studentů a absolventů.
Gymnázium tímto získává možnost užívání titulu ke své propagaci.

Česká studentská unie (ČeSU), národní studentská unie České republiky, uděluje

Jan Dvořák
předseda České studentské unie (ČeSU)

Markéta Šestáková
členka vedení České studentské unie (ČeSU)

Jiráskovu gymnáziu Náchod
2. místo v hodnocení

Gymnázium Roku 2015
 

v Královéhradeckém kraji

Pod záštitou

GYMPL
ROKU.cz
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„Tak pojďte, princezny! Zatančíme si spolu…“ vyzýval prin-
cezny Nelinku a Natálku zlý skřet každou noc. S ním tančily ne-
rady, ale když je nakonec vysvobodil statečný princ Matyáš, to 
bylo něco jiného. Nelinka se dokonce stala jeho ženou. Takový 
šťastný konec se musí náležitě oslavit a jak jinak, než tancem. 
K tomu měly děti z mateřské školy Vítkova příležitost na 3. ple-
se v hotelu Bonato dne 11. 3. 2015. 

Krásně nastrojené děti z celé školky se sešly ve velkém sále, 
který byl již přichystán na ples. Když pak začala hrát hudba, 
na  tanečním parketu  se otáčelo mnoho princů a princezen, 
ve které se děti v mžiku proměnily. Součástí programu plesu 
byl úvod do společenského chování a oblékání, zopakování si 
tanců z minulých let – mazurka, ptačí tanec a twist, naučení se 
nového tance – slowfoxtrot, loutkové přestavení se zapojením 
dětí, z něhož úryvek uvádí tento článek, občerstvení v podobě 
svatebních koláčů, protože každá správná pohádka přece končí 
svatbou, a volná zábava.

Děti odcházely z plesu plné dojmů a příjemně unavené, ne-
boť tanec někdy zmůže víc než lecjaké hry na školní zahradě.

Kolektiv MŠ Vítkova

Ples mateřské školy Vítkova

ZŠ PLHOV

Do vestibulu Městské knihovny v Náchodě se v polovině břez-
na slétly čarodějnice. Pětidenní čarodějnickou konferenci na-
chystala ZŠ Náchod – Plhov. 

Žáci, vyučující, paní vychovatelky ŠD i paní asistentky již tra-
dičně připravili jarní výstavu. Tentokrát byla věnována čaroděj-
nicím a všemu, co do tohoto kouzelného světa patří. Keramika, 
výtvarná díla, prostorové objekty, to vše si přišli prohlédnout 
malí i dospělí návštěvníci. 

Jarní čarodějnická výstava připomněla, že čarodějnice jsou 
nám nablízku i v současném světě. Jsou nepostradatelné. Léčí, 
pomáhají v těžkých životních situacích, pomáhají získat lásku, 
štěstí. Vždy byly zatracované i obdivované, jsou mezi nimi by-
tosti krásné i ošklivé, hodné i zlomyslné. Bylo by naivní si my-
slet, že se dnešní svět bez čarodějnic a bez jejich kouzel a síly 
může obejít.                                            Naďa Králíčková, škola Plhov

Plhovská škola 
zorganizovala slet čarodějnic

Do učebního plánu všech plhovských sportovních tříd patří tý-
den na lyžích. V letošním roce jsme se rozhodli, že žákům 8. a 9. 
sportovní třídy dopřejeme lyžování v opravdových velehorách.

Dvacet žáků sportovních tříd strávilo v polovině března čty-
ři dny na sjezdovkách lyžařského střediska Aprica v italské čás-
ti Alp. V doprovodu učitelů tělesné výchovy si užívali dlouhých 
upravených sjezdovek, odpočívali a bavili se v příjemném hote-
lu, který stojí přímo u sjezdových tratí, ocenili italskou kuchyni. 

Každým rokem mohou vyrazit plhovští žáci na týdenní výjezd 
do hor. Završení pětiletého lyžařského cyklu zájezdem do Alp se 
po všech stránkách vydařilo, určitě v budoucnu za žáky sportov-
ních tříd s podobnou nabídkou přijdeme znovu. 

Jaroslav Štěpán, David Horák
učitelé tělesné výchovy ZŠ Náchod – Plhov

Pozvánka 
do sportovních tříd plhovské školy

V úterý 14. dubna 2015 proběhne zápis dětí do sportovních 
tříd plhovské školy. Nabízíme učební program, který v sobě za-
hrnuje pět hodin tělesné výchovy týdně a nabídku dalšího spor-
tování v kroužcích. 

V 5.–9. třídách se scházejí děti, které rády sportují. Některé 
provozují svůj vybraný sport závodně, jiné děti sportují ve škole 
i mimo školu rekreačně. Testy, které zájemci každoročně podstu-
pují, nejsou ani závodem ani přísnou přijímací zkouškou. Letos 
proběhnou v úterý 14. dubna a mají za úkol podat základní in-
formaci o tom, jak je dítě na sport šikovné a co vše může v příš-
tích letech zvládnout. 

Plhovská škola úzce spolupracuje s FK Náchod. Řada mladých 
fotbalistů z Náchoda, ale i z širšího okolí, je zařazena ve spor-
tovní  třídě.  Systematická práce v hodinách  tělesné výchovy 
a následně pak při trénincích v oddíle jim dovoluje hrát fotbal 
na opravdu vysoké úrovni. 

Přihlášku k zařazení do ST ZŠ Náchod – Plhov lze získat přímo 
ve škole, všechny informace získáte i na stránkách školy. Ozvěte 
se na 491 427 252 nebo mailem na zsplhov@zsplhov.cz, všech-
ny potřebné informace dostanete.                        Vladimír Honzů

ředitel ZŠ Náchod – Plhov

Plhovští sportovci lyžovali v Alpách
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Zastupitelstvo města je základním orgánem, kterému příslu-
ší rozhodovat o těch nejdůležitějších věcech. Volí starostu i radu 
města, rozhoduje o prodeji či nákupu majetku, schvaluje rozpo-
čet, obecně závazné vyhlášky, prostřednictvím územního plánu 
stanovuje pravidla pro výstavbu. V Náchodě takto rozhoduje 27 
lidí, pokud byste ale chtěli vědět, jak ve věci, která je pro vás za-
jímavá, rozhodoval například zastupitel, kterého jste volili, máte 
smůlu. Ze zápisu se dozvíte, jen kolik bylo hlasů pro, proti a ko-
lik přítomných se hlasování zdrželo. Víc vám většinou neřekne 
ani záznam z jednání zastupitelstva. V naprosté většině přípa-
dů je plénum zastupitelů během hlasování mimo záběr kamery.

Elegantní řešení představuje hlasovací zařízení. To každé hla-
sování okamžitě vyhodnotí a výsledky jsou přehledně archivo-
vány. Problémem je ale jeho relativně vysoká cena, stejně jako 
organizační náročnost.  Před každým  jednáním by  se muse-
lo pracně instalovat a po skončení zase uklízet. To jsou zřejmě 
hlavní důvody, proč na jeho pořízení doposud nepanuje shoda.

Zastupitelský klub Zelených a nezávislých se proto rozhodl 
přijít s provizorním řešením, které má alespoň tu výhodu, že je 
jednoduché a beznákladové: bude každé hlasování zastupitel-
stva ručně zaznamenávat a poté v přehledné tabulce zveřejňo-
vat spolu se zápisem z jednání na svých webových stránkách 
(http://nachod.zeleni.cz/ v sekci „Komunální politika)“.

V poslanecké sněmovně i v senátu je jmenovité hlasování sa-
mozřejmostí a pomalu se stává standardem i na krajské úrov-

ni. Výsledky jsou v potřebném rozsahu uveřejňovány v 10 ze 13 
krajů. Zcela jiná situace je ale bohužel na úrovni místních samo-
správ. Jak uvedl ve své studii Kamil Gregor, datový analytik z ka-
tedry politologie Masarykovy univerzity v Brně, v Česku existuje 
skoro 6 300 měst a obcí, přičemž více než 90 % z nich nezveřej-
ňuje výsledky hlasování zastupitelstev tak, aby se z nich dalo 
poznat, jak hlasovali jednotliví zastupitelé. V těchto anonymně 
rozhodujících městech a obcích žije 61 % obyvatel a přerozdělu-
jí skoro 115 miliard korun ročně. O něco lépe vycházejí z klasi-
fikace větší města, ale ani zde nejsou čísla příliš uspokojivá. Ze 
131 měst s více než 10 tisíci obyvateli se výsledky hlasování za-
pisují jen ve 46 z nich.

Náchod se tedy, prozatím neoficiálně, stává 47. městem, ve 
kterém bude možné dopátrat se toho, jak kteří zastupitelé hlasu-
jí. Je pravda, že velká většina rozhodování souvisí s běžným pro-
vozem města a probíhá konsenzuálně. Důležitější kauzy, na něž 
nepanuje jednotný názor, však nejsou žádnou výjimkou – ať už 
jsou to městské vyhlášky, změny územního plánu či třeba obsa-
zení správních a dozorčích rad městských společností. A čas od 
času se objeví i témata zcela zásadní: prodej pivovaru, regulace 
hazardu, nákup bývalé Tepny nebo běloveských lázní. Ve všech 
těchto případech bude nyní možné seznámit se s tím, kdo jak 
hlasoval. Je ale nutné upozornit, že záznam hlasování bude mít 
pouze orientační hodnotu. Ačkoli tabulka je vždy v počtu hlasu-
jících kontrolována porovnáním s ověřeným zápisem, nelze při 
rychlosti některých hlasování a neexistenci oficiální ověřova-
cí procedury zapsané výsledky hlasování 100% garantovat. Jis-
totu by mohlo dát jen hlasovací zařízení, případně oficiální zá-
znam do ověřeného zápisu.                  Michal Kudrnáč, zastupitel

Jak hlasují zastupitelé?

OKÉNKO      zastupitelů

Milí čtenáři Náchodského zpravodaje.
 Již od 16. století je apríl, tedy první den 

měsíce dubna, spojen s různými žertíky 
a drobnými zlomyslnostmi. 

O původu aprílových žertíků není mno-
ho zápisů, ale jsou prameny, podle kte-
rých smích, tropený z nachytaných lidí, 
vznikl původně z veselé nálady z přichá-
zejícího usměvavého jara, které viditel-
ně přebíralo žezlo po nevlídné zimě. Prv-
ní písemné sdělení o aprílu u nás pochází 
údajně z roku 1690. Je pravdou, že ačko-
liv tento zvyk není původní českou tradi-
cí, pěkně se u nás za ta léta zabydlel a zdo-
mácněl.

Máme aprílové počasí, Aprílovou ško-
lu básníka a spisovatele J. Žáčka a u nás 
na ZŠ Komenského v Náchodě dokonce 
aprílový bazárek, ze kterého si každý od-
nese něco zcela jiného, než si přinesl, či 
aprílový tematický den na prvním stup-
ni, kdy je všechno jinak a jinde, než jindy.  
Ale o tom až příště. V tuto chvíli hezky 
rychle zpátky do našich školních událos-
tí, jak je přinesl minulý měsíc. 

Texty  již zmiňovaného autora  J. Žáč-
ka  spolu  se  spoustou  dalších  zazněly 
v okresních kolech recitačních soutěží, 
ze kterých se nám katapultovali do kol 
krajských hned tři soutěžící, J. Homolka  
z 5.B, M. Ježek ze 7.B a B. Osobová z 8.D. 
Absolutním vítězstvím v okresním kole, 

tentokrát v anglickém jazyce, se může po-
chlubit i M. Čížek ze 7.C a v oblastním kole 
Karlovarského skřivánka si krásné druhé 
místo ve své kategorii vyzpívala E. Lelko-
vá z 8.A (ws). A právě (nejen) zpěv ovládá 
každé úterý naší školu.
TANEC VE ŠKOLNÍCH CHODBÁCH

Úterní  velké  přestávky  patří  totiž 
v učebně hudební výchovy a přilehlých 
prostorách téměř stovce korzujících, zpíva-
jících či dokonce tančících dětí, které se do-
stavily na již tradiční KARAOKE. Vstupen-
ka je jasná: „Zpěv, nikoliv řev“. (foto ws) 

A kromě zpívání se i malovalo. 
Práce  N.  Bucharové  a  A.  Čížkové  

z 1. A patřily ve výtvarné soutěži „Jsme 
v bezpečí“, která proběhla v rámci pro-
jektu  „Operační  program  přeshranič-
ní spolupráce ČR – PL“, mezi ty vítězné 
a obě autorky si pro svá ocenění dojely až 
do Klodzka. (foto ws)
PRVŇÁCI V CELE PŘEDBĚŽNÉHO ZADRŽENÍ

Právě v rámci výše zmíněné akce na-
vštívili naši nejmenší budovu PČR, kde 
si vyzkoušeli policejní výstroj, nahlédli 
do místností určených k výslechu a ně-
kteří si dokonce vyzkoušeli, naštěstí jen 
na  malou  chviličku,  i  pocity  z  pobytu 
v cele předběžného zadržení. Poděková-
ní zde patří pprap. J. Pecoldové, která ná-
vštěvu, díky níž chce být část prvňáků po-
licisty, zprostředkovala.
ZDRAVÉ HOUSENKY

Další řádky nebudou tentokrát patřit 
obyvatelům školního pozemku, ale pře-
kvapivě zdravé výživě. Housenky z rajčat, 
sý a okurek se zrodily ve školní kuchyňce, 
kde proběhl projekt „ZDRAVÁ 5“ určený 

pro děti ze 4. a 5. tříd, které se zde pod ve-
dením lektorky zabývaly, čím jiným, než 
zdravou výživou. (foto ws)
LUCERNIČKY PRO PLANETU ZEMI

Zdraví  si  však  přejeme  i  pro  plane-
tu Zemi. Během hodin anglického jazy-
ka vznikly pod dohledem dobrovolnice 
z DÉČKA, Katriny Calvin, lucerničky, které 
poslouží během celosvětového happenin-
gu na podporu ochrany životního prostře-
dí a ve třídě 5.C se zase se zdravým sebe-
vědomím vrhli na “učení se, jak se učit“.
GPS NAVIGACE NUTNÁ

Sloupek předcházejícího čísla NZ jsme 
končili  pozvánkou  na  Den  otevřených 
dveří. Hodnocení a postřehy dětí a jejich 
rodičů z návštěvy naší školy, jako napří-
klad  povzdech,  že  „bez  navigace  se  tu 
ztratím“, nebo úlek, že tady „vaří i kluci“, 
přinášíme v našem sloupku na stránkách 
města. Najdete tam také krátkou sondu 
do atmosféry  lyžařských kurzů, během 
kterých  došlo  i  k  takové  situaci,  jakou 
byla ztráta podrážky „skoro“ nové běž-
kařské obuvi. 

Přejeme Vám všem veselé prožití svát-
ků jara a ať Vás nikdo „nenachytá“ aprí-
lem.                       Kolektiv ZŠ Komenského
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Zprávičky z Masaryčky

Karneval na ledě ZŠ TGM
V pátek 27. února se všichni žáci prvního stupně naší školy 

vydali na zimní stadion. Chodili jsme se žáky bruslit skoro ce-
lou zimu, ale tentokrát si děti i paní učitelky oblékly nejen brus-
le, ale i masky.

Nejprve všechny třídy postupně předjížděly před porotu, kte-
rá vybrala a ocenila nejlepší masky a poděkovala třídám za pří-
pravu převleků. Za naši školu v porotě rozhodoval pan ředitel 
Roman Odvářka, za žáky Karolína Habrová, za spolek rodičů, 
který nám poskytl peníze na pronájem stadionu, pan Petr Jirá-
sek, za Náchodský hokejový klub pan Tomáš Gois a nezávislou 
porotkyní byla trenérka bruslení paní Jana Páslerová. Všem, kte-
ří tuto naši novou tradici podpořili, děkujeme.

Po společném focení  tříd každý člen poroty popřál dětem 
pěknou zábavu a karnevalový rej masek mohl začít. Za pomoci 
osmáků led ožil různými soutěžemi a hrami. Děti například stří-
lely na bránu, projížděly slalom mezi gumovými zvířátky, pod-
jížděly branky, kopaly do míče, sbíraly puky. Za svoje snažení si 
odnesly i pár sladkostí. 

Na závěr karnevalu vystoupili s ukázkou svých dovedností 
mladí hokejisté a krátký program předvedly dvě nadějné kra-
sobruslařky.

Karneval se vydařil a již nyní se těšíme na ten další.
 Za připravující tým

Mgr. Ivana Lojdová, Mgr. Hana Pavlištová,  Mgr. Denisa Vančáková

Návštěva fitcentra
Školní družina při ZŠ T. G. Masaryka uznala za příznivé a zdra-

votně přínosné trávit některé pondělky sportovní aktivitou. 
A proto jsme začali navštěvovat fitcentrum EasyGym v Nácho-
dě, kde s dětmi jednu hodinu cvičí v zrcadlovém sále školená 
cvičitelka. Děti trénují s náčiním, zaskáčou si, zaběhají si, pro-
táhnou svalstvo a naučí se i novým zábavným cvikům. Děti jsou 
nadšené a nejvíce je baví balancování na balancovníkách a opičí 
dráha. Rády se tam další pondělí vrací.                               Tým ŠD

Interaktivní výstava se žáky naší školy
Dne 25. února jsme 

s učiteli naší školy od-
jeli  vlakem  do  Brou-
mova  na  interaktiv-
ní expozici s názvem 
PLAY  BROUMOV-
SKO.  S  velkou  chutí 
a s nadšením jsme si 
prošli celou expozici 
a vyzkoušeli všechny 
vystavené exponáty, 
kterých jsme se moh-
li  libovolně  dotýkat, 
hrát si s nimi nebo je 
dokonce měnit. S ra-
dostí jsme se rozptý-
lili do celého prostoru 
expozice a dopoledne 
si  velmi  užili.  Zpět 
jsme  se  vraceli  una-
vení, ale spokojení.

Žáci ZŠ TGM Náchod

Škola porozumění Náchod
Drtinovo nám. 121, (Staré Město)

Rádi bychom poděkovali Štefanu Bartókovi za parádní před-
nášku s ukázkami výcviku psa konanou v pátek 6. 3. v tělocvič-
ně naší školy. Jeho pes Avanti je šampion na mezinárodní úrov-
ni, např. v soutěži Iron dog dosáhl vynikajících výsledků. Tento 
americký buldok reaguje nejen na povely svého pána, ale i na 
jeho gesta. Děti zaujal nejvíce skok do výšky dvou metrů, v této 
výšce se dokázal zakousnout do „peška“ a několik minut nepus-
tit. Jeho pán ho vychovává laskavou a zároveň pevnou rukou. 
Pro mnohého vychovatele mohou být vzorem.

A co se děje u nás ve škole? S budoucími předškoláčky jsme 
se na čas rozloučili ve Všeználku, který byl tentokrát ve zname-
ní činnostního učení. Na stanovištích si děti vyzkoušely své do-
vednosti na různých pomůckách z oblasti početních představ, 
jemné motoriky, krátkodobé paměti a dalších. 

Na naší škole jsou v plném proudu různé projekty. Je za námi 
super karneval družiny s opravdovým diskžokejem, kde se děti 
opravdu vyřádily. Připravujeme výlety a poznávací zájezdy např. 
do hvězdárny v Hradci Králové, kde mají nové digitální plane-
tárium. Kroužky frčí na plné obrátky. Zajímáme se o různé se-
mináře pro učitele, aby naše učení bylo stále lepší a efektivněj-
ší. V poslední době nás zaujala metoda výuky matematiky podle 
prof. Hejného. 

Velice důležité jsou pro nás dobré vztahy nejen ve třídě, ale 
také mezi učiteli. Máme radost, že atmosféra na naší škole je pří-
jemná, pohodová a tvořivá. Protože, málo platné, brzy se pozná, 
jestli učitel jen „chodí do práce“, nebo má svou práci a děti rád.

S přáním krásných jarních dní, Mgr. Gabriela Melicharová.
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Jana Paslerová, trenérka krasobruslení a

 Sportovní zařízení 
města Náchoda

nabízí … 

„Hrátky na kolečkách“
   

  pod vedením zkušené instruktorky Jany Paslerové, absolventky FTVS Praha, úspěšné 
diplomované trenérky krasobruslení, která odchovala řadu mistrů České republiky s dalšími 

úspěchy i v Evropském poháru.

Místo výuky:

Kurzy budou probíhat v prostoru skateparku vedle plaveckého bazénu v Náchodě na 
Hamrech, nebo na všesportovním hříšti nad ZŠ TGM Náchod. V případě nepřízně počasí bude 

poskytnut náhradní prostor, nebo náhradní termín.

Forma výuky:

     Pozornost při hodině vedené instruktorem je směřována nejen na metodickou řadu základního 
bruslení, ale také na správné technické provádění jednotlivých cvičebních prvků – to vše zábavnou 

formou a s použitím pomůcek pro správnou rovnováhu a stabilitu – ve stylu "ŠKOLA HROU". 
Každý z účastníků je na konci kurzu odměněn diplomem.

     Nabídka platí pro mateřské a základní školy prvního stupně vždy v období 
duben -  červen. Objednávky kurzů platí v rozsahu 5. nebo 10.  vyučovacích lekcí.

Ceny:     5 lekcí    …………   200,- Kč

            10 lekcí    …………   400,- Kč

     Vyučovací hodina trvá 45 minut, možné kdykoli od pondělí do pátku v době 
mezi 8. a 13. hodinou

     

Připojte se i Vy se svoji třídou. Nechte naučit děti bruslit a 
zvládnout tak další sportovní disciplínu.

Více informací naleznete:    

www.facebook.com/janapaslerovatrener  ,    www.sportnachod.cz, tel. 606 616 864

Objednávky zasílejte na email: jana.paslerova@seznam.cz 

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                            

Klub českých turistů Náchod pořádá pro širokou veřejnost 

v sobotu  18. dubna  2015 
pěší  pochod nebo cyklojízdu 

OKOLO PEVNOSTI DOBROŠOV 

                                                               OK   

Datum akce: sobota 14. dubna 2012. 

Pěší trasy: 14, 19 a 25 km 

Cyklotrasa:  35 až 50 km  

Start: ubytovna KČT Náchod, Kladská ulice 310 (výpadovka směrem na Hronov) 

Startovné: 25 Kč

Cíl: Jiráskova turistická chata na Dobrošově do 16.00 hodin.                                                           
Od chaty zpět do Náchoda BUS, Žst. 3 km. 

Občerstvení: v Jiráskově chatě na Dobrošově ( polévka + pečivo v ceně startovného). 

Ubytování: Možnost v ubytovně KČT,  Kladská 310, 547 01 Náchod (10 min.od nádraží ČD).  
Správce ubytovny: paní Lenka Jedináková, mobil 776 111 533, e-mail: yedi-leni@seznam.cz. 

Poznámka: Doporučujeme pro pěší trasy mapu  KČT č. 25 – Podorlicko. 
Pro cyklotrasu mapu  KČT č. 25 – Podorlicko a  č.27 – Orlické hory.  

Informace: Erika Kabrhelová, E. Kabrhelova@seznam.cz, tel. 607 177 621 

S pozdravem „Zdrávi došli“ KČT Náchod. 

www.volny.cz/kctnachod                                                                                                
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začínají v neděli, 12. 4. 2015, v 9:00 hodin.  
Jsou vhodné pro štěňata i dospělé psy. 

Věnovat se Vám budou zkušení instruktoři. 

Více na www.zkonachodsport.4fan.cz. 
Přihlásit se můžete u paní Borkovcové  na mobil. č. 

723221872 nebo emailu zkonachodsport@seznam.cz 
 

Výcvikové kurzy základní 
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V rámci činnosti Archy podporujeme rodiny, 
které se nachází v obtížných životních situacích, 

přičemž velká část uživatelů služeb je ohrožena sociálním vylou-
čením. Sociální pracovníci zajišťují systematicky orientovanou po-
moc těm, kteří ji zrovna nejvíce potřebují. Díky nadšení pro svou 
práci se často setkáváme s pozitivními zkušenostmi, které doka-
zují, že každý může zažít úspěch. V tomto článku se můžete se-
známit s příběhem jedné rodiny, respektive dítěte, které si umě-
lo jít za svým cílem, jen na cestě za jeho dosažením potřebovalo 
trochu pomoci.

Vargovi jsou tříčlenná rodina, která žije v Bělovsi. Mají jednoho 
syna – šestnáctiletého Honzu. Mgr. Michaela Rázková je klíčovou 
pracovnicí této rodiny po celé dva roky, co organizace poskytuje 
služby pro rodiny s dětmi v Náchodě (před tím se Archa zabývala 
pomocí pouze dětem a mládeži). 

„S Honzou jsme od začátku spolupracovali převážně v rámci 
terénu - docházela jsem tedy k nim přímo domů. Měl problémy 
s matematikou a českým jazykem. Intenzita spolupráce vzrostla 
především „díky“ dvěma reparátům, které musel Honza udělat. 

Přestože měl ve škole někdy menší či větší obtíže ve výše uvede-
ných předmětech, jevil se jako velmi snaživý, chytrý a cílevědomý 
chlapec. Honza má mimo jiné obrovský talent na zpěv. Proto jsem 
již od začátku naší spolupráce znala jeho sen – dostat se na hudeb-
ní konzervatoř a věnovat se zpěvu. Reparáty úspěšně složil a měl 
prostor se věnovat příjímacím zkouškám na vytouženou střední 
školu v Praze. Bylo velké překvapení, když se Honza na tuto ško-
lu dostal! Měli jsme z něho všichni velkou radost.

Bohužel nastala komplikace, a to finanční stránka celé věci. Stu-
dium na soukromé střední škole, natož pak studium v Praze s se-
bou nese velkou finanční zátěž. S rodiči jsme proto žádali, zda by 
bylo možné školné rozložit a ulevit tak jejich rozpočtu. Je důleži-
té zmínit i to, že oba rodiče Honzy jsou zaměstnaní. Přesto nebyli 
schopni složit naráz tak velkou částku a uhradit školné. Po několi-
ka týdnech čekání přišlo vyrozumění, že školné je možné uhradit 
ve třech splátkách. Rodiče i Honza byli nadšení. Nic proto nestálo 
Honzovi ve štěstí a mohl nastoupit. Udělal nám v Arše obrovskou 
radost, když před Vánocemi přišel osobně poděkovat za pomoc, 
kterou jsme mu poskytli. Také tady ukázal, jaký talent v něm do-
opravdy je a na vánoční besídce zazpíval krásnou jazzovou písnič-
ku. Všechno vypadalo růžově.

Ráda bych už těmito řádky skončila a napsala, že Honza stále 
studuje a vše je v nejlepším pořádku. Ale situace se měla trochu 
jinak. Honza si po pár měsících studia začal všímat, jak jeho po-
byt v Praze jeho rodiče finančně vyčerpává. Ani jedinkrát mu tuto 
situaci nevyčetli nebo se nezmínili, že je to mnoho peněz. Honza 
se sám rozhodl, že školu ukončí a přestoupí na střední školu so-
ciální v místě bydliště. Sám říká, že se zpěvu chce určitě věnovat 
dál, ale že je pro něho důležitější, aby byla šťastná celá jeho rodi-
na. Ukázal tím svůj charakter, vděk, čestnou a upřímnou pova-
hu. I když se musím přiznat, že jsem zpočátku litovala toho, že to 
takhle dopadlo, potom jsem zjistila, že je to vlastně dobře. Hon-
za je šťastný už jen za to, že měl možnost si tuto školu vyzkoušet 
a získal tam nějaké zkušenosti. Hlavně ale dokázal, jaký opravdu 
je. A já si ho za to strašně moc vážím a cením.

Takto Michala Rázková popsala průběh spolupráce, na které je 
vidět, jak náročné to může být. Nejen pro ni jako sociální pracov-
nici, ale především pro samotné dítě, které musí čelit objektivním 
překážkám na cestě za svým cílem. Bohužel se v dnešní době s po-
dobnou situací nesetkávají pouze rodiny se sociálním hendike-
pem, ale také rodiny z majoritní společnosti, které si často nemo-
hou dovolit to, co by si pro svoje děti přály. Občanské sdružení 
Dokořán a jeho pracovníci v Arše jsou však připraveni a ochotni, 
každému, kdo to potřebuje, poskytnout prostor pro to, aby mohl 
svoje těžkosti s někým sdílet a pokud je to alespoň trochu mož-
né, mu také pomoci jeho situaci zlepšit.

Michaela Rázková, soc. pracovnice Archy, Dokořán, o. s.

Každý může zažít úspěch
Hodnocení činnosti Sdružení zdravotně postižených 
za rok 2014 „Veselý senior“.

Naše činnost je průběžně od r. 2009 publikována na našem 
webu szdp-nachod.cz.

19. 3. 2014 jsme měli Jarní posezení v Odasu, kde nám děti ze 
školní družiny ZŠ Plhov zahrály koncertní skladby, představili 
se členové Archy s tanečním vystoupením.

23. 4. 2014 byla pořádána Zdravotní beseda s MUDr. Janem 
Faltou na téma Pohyb a rehabilitace seniorů. Děti z MŠ Náchod 
Babí s tanečky a písničkami přinesly mnoho radosti, kterou nám 
umocnila hudba pana Hejdy.

28. 4. 2014 „Křesadlo“ za podpory Města a SVČ Déčka bylo 
uděleno p. Ottu Volhejnovi, členu předsednictva – za činnost 
pro ZP.

29. 4. 2014 byla v Praze udělena cena „Mosty“ předsedkyni 
Olze Frühaufové za více než 40 letou bezplatnou činnost pro ZP.

14. 5. 2014 celodenní zájezd na Zámek Štiřín, doplněn bese-
dou o založení a historii Štiřína s panem Dr. Václavem Větvič-
kou. Navštívili jsme také Hrusice, rodiště Josefa Lady. 

6.–8. 6. 2014 XXV. Ratibořický pojezd pořádaný NRZP orga-
nizátorem Mirkem Čiháčkem pod záštitou pana starosty měs-
ta Náchod Jana Birke.

16. 6. 2014 Červnová předprázdninová přednáška ve Vatiká-
nu s představiteli Hasičské záchranného sboru HK – územní-
ho odboru Náchod. 

23.–25. 6. 2014 se uskutečnil Rekondiční pobyt „Proti samo-
tě“ v Deštné na chatě Prim. Prázdninová činnost výboru – pra-
videlné středeční poradenství v naší klubovně, opravy pro slu-
chově postižené, p. Čiháček a Frühaufová – práce v terénu.

23. 9. 2014 celodenní zájezd Kladské pomezí. Prohlédli jsme 
si bohatě zdobenou Baziliku Navštívení Panny Marie – Slezský 
Jeruzalém, lázně, Polanica – Zdrój, Dušniky a Kudowa – Zdrój. 

23. 10. 2014 Říjnová zdravotní beseda v hotelu Hron s pri-
mářem MUDr. Janem Veselým (seznámení např. s problemati-
kou ve zdravotnictví, zdravotní problémy a hospitalizace na in-
terním odd.). Pokračovali jsme v hudební hodince a poděkovali 
tehdejší místostarostce Mgr. Drahomíře Benešové za spoluprá-
ci, popřáli hodně zdraví.

26. 11. 2014 Předvánoční těšení ve Vatikánu začalo malým 
koncertem na violoncella – děvčátek Šmídových (6, 9 let). Ve spo-
lupráci s SVČ Déčka jsme měli pozvané rodilé mluvčí z Moskvy, 
Bosny – Hercegoviny a Polska. Studentky si pro nás připravi-
ly pásmo o lidových vánočních a novoročních zvycích v jejich 
domovině. Přišel mezi nás pan poslanec a náchodský starosta 
Jan Birke, který poděkoval přítomným za podporu v komunál-
ních volbách. Seznámil naše členy s připravovanými a dokonče-
nými akcemi ve městě. Všichni přítomní kvitovali nové autobu-
sové nádraží, bezbariérové chodníky na náměstí a jiná zlepšení. 

Poděkování patří členům výboru, kteří se podle svých mož-
ností zapojují do připravovaných akcí, které jsou našimi členy 
ve velkém počtu navštěvovány. Dále majitelům restaurací, kteří 
mají pro zdravotně postižené pochopení. Děkujeme městu Ná-
chod za podporu a spolupráci, které si velmi vážíme. Panu sta-
rostovi Janu Birke, panu místostarostovi Tomáši Šubrtovi, tis-
kové  mluvčí  Nině Adlof,  řediteli  MěSSS  Jaromíru Vejrychovi 
a ostatním, na které se při řešení problémů obracíme. 

 Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček 

Hodnocení činnosti 

* * *
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Město 
Náchod 
si vás dovoluje 
pozvat na 

DEN 
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ RADNICE

1904 – 2015
111 let

sobota 18. 4. 2015
9.30 – 17.00 hodin

Možnost prohlídky prostor, 
kam se návštěvníci během roku 
běžně nedostanou. Zajištěn bude 
průvodce s odborným výkladem.

si vás dovoluje si vás dovoluje 

PROGRAM
16.30 ......... Zapálení malého vuřtového ohně
17.00–19.00 .. Tvořivá dílnička pro děti na Dobrošově
17.00–19.00 .. VOSA JEDE – interaktivní show pro děti
19.15 ......... Pálení velké vatry a pálení čarodějnice
19.00–22.45 .. Hudební skupina ELKA

Doprovodný program
Šlapací káry, tetování na tělo, malování na obličej, 
jízda na koni, skákací hrad, půjčovna koloběžek, 

soutěže pro děti

Autobusové spojení Dobrošov 
 16.30 a 19.15 … Odjezd z autobusového nádraží Náchod
  (autobusové nádraží – zastávka u nemocnice
  – Dobrošov)
 19.45 … Odjezd z Dobrošova
 23.00 … Odjezd z Dobrošova

Město Náchod a Klub SUN  
Vás srdečně     zvou na

NA DOBROŠOVĚ
30. dubna 2015

NA DOBROŠOVĚNA DOBROŠOVĚ
ČARODĚJNICEČARODĚJNICEČARODĚJNICEČARODĚJNICEČARODĚJNICEČARODĚJNICEČARODĚJNICEČARODĚJNICEČARODĚJNICEČARODĚJNICEČARODĚJNICEČARODĚJNICEČARODĚJNICEČARODĚJNICEČARODĚJNICEČARODĚJNICEČARODĚJNICEČARODĚJNICE

Akci podpořili: Jiráskova turistická chata Dobrošov, KČT Náchod

grafi ka a tisk WWW.S-SPORT.CZ

1914 1254 1904

Náchod

MĚSTSKÉ DIVADLO MĚSTO RADNICE

NÁCHOD S K Ý

CZCZCZCZCZ

NÁCHOD S K Ý

.CZ.CZ.CZ.CZ.CZ

 24.4. 16:00     Vernisář výstavy fotografií 
Výstava fotografií studentů a absolventů 

Jiráskova gymnázia ze Španělska a La�nské Ameriky. 
�chutnávka španělských a la�nskoamerických 

jídel a nápojů.

Městská knihovna Náchod.     Vstupné dobrovolné.

25.4. 18:00 T rio flamenco
�radiční �amenco v podání charisma�ckého tria. 
Kytara ‐ Dario Piga, tanec ‐ Aneta Suchomelová, 

zpěv ‐ Hana Iridiani

Aula Jiráskova gymnázia.    Vstupné 80 Kč
Prodej vstupenek na místě

Předprodej v Déčku

26.4. 16:00     Patagonie očima Daniela Nývlta
Přednáška českého polárníka, geologa a cestovatele.

Déčko. Vstupné dobrovolné. 

27.4. 18:00      Sněhurka (Blancanieves) 
Jistě znáte klasický příběh o Sněhurce a věřte, 

že v tomto případě jde o zcela inova�vní zpracování 
v prostředí býčích zápasů. Režie ‐ Pablo Berger.

Aula Jiráskova gymnázia. Vstupné dobrovolné.

28. 4. 1 0:00    Viaje con Aventura
Divadelní představení studentů sep�my

inspirované učebnicí Aventura

Aula Jiráskova gymnázia.  Vstupné dobrovolné.

19:00
     Jak se žije španělským dobrovolníkům u nás

Beseda se španělskými dobrovolníky 
o životě v České republice, o tom,

 co jim dal a vzal dobrovolnický rok u nás.

Déčko. Vstupné dobrovolné. 

29.4.1 8:00    Dotek motýla 
(La lengua de las mariposas)

Podle některých španělských kri�ků 
jeden z dese� nejlepších španělských filmů.  

Melancholické drama zasazené do období počátku 
občanské války ve Španělsku. 

Režie ‐ José Luis Cuerda. 

Aula Jiráskova gymnázia. Vstupné dobrovolné. 

Dobrovolné vstupné i celý výtěžek akce bude věnován na adopci dítěte v Peru. 
Děkujeme za spolupráci všem partnerům.

ŠPANĚLSKÉ DNY 
V NÁCHODĚ

24. - 29.4. 2015

MĚSTO NÁCHOD

ymnázium
iráskovo
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 pátek 3. 4., 19.00 koncert 
BIORCHESTR

Na další páteční hudební akci v Poklo-
pu jsme pozvali brněnskou kapelu, kte-
rá vtipným a originálním způsobem při-
stupuje k folkové tvorbě. Pro interpretaci 
svých písní využívá široké palety nástro-
jů. Od kytary, mandolíny, perkusí, violon-
cella, kontrabasu, přes elektroniku až po 
různé dětské hračky. Skupina se ráda in-
spiruje tanečné hudbou, hiphopem, fun-
ky, reggae a punkem. 

 čtvrtek 23. 4., 18.00 promítání filmu 
z festivalu o lidských právech 
Jeden svět
PUTINOVY HRY

Alexander Gentelev/Německo/Rakous-
ko/Izrael/2013/90 min.

Medaile jsou rozdány, rekordy pokoře-
ny a vítězství vybojována. Kdo je ale sku-
tečným vítězem a kdo poraženým? Zimní 
olympijské hry v Soči 2014 zůstanou na-
vždy zapsány jako kontroverzní projekt 
ruského  prezidenta  Vladimira  Putina, 
který by se nikdy nezrealizoval bez jeho 
osobní posedlosti. Sen o světovém svát-
ku sportu se sice proměnil ve skutečnost, 
ale za jakou cenu? Všudypřítomná korup-
ce, vyvlastňování soukromých majetků, 
násilné vystěhovávání obyvatel, nevrat-
né dopady na životní prostředí. V investi-
gativním dokumentu vystupují na povrch 
ty největší bolesti současného Ruska. Pro 
lidi, kteří svou otevřenou výpovědí při-
spěli ke vzniku filmu, však tato olympiá-
da nezůstane hezkou vzpomínkou.

Vstup na tuto akci je zdarma.

v POKLOPU
KULTURA 

OS CESTA
Hendikepovaní 
s Lotry soutěžili v bowlingu

Dne 6. 3. 2015 se v hronovském Doku 
uskutečnil závod o Putovní pohár v bow-
lingu. Soutěžili zde klienti stacionáře Ces-
ta z Náchoda, NONA z Nového Města nad 
Metují a také děti z hronovského turistic-
kého oddílu Lotři.

„S Lotry máme dlouhodobou spolupráci, 
která je velmi přínosná nejen pro hendikepo-
vané, ale i pro zdravé děti z tohoto oddílu. 
Bowling hrajeme všichni, a tak jsme se roz-
hodli pozvat naše kamarády ze stacionáře 
Nona z Nového Města nad Metují a uspořádat 
s Lotry závod o putovní pohár,“ říká Denisa 
Voborníková, ředitelka stacionáře Cesta.

Vážení klienti,
s potěšením Vás informujeme, že 

od pondělí 20. dubna 2015 (od 10.00 
hod.) můžete využívat nabídku našich 
produktů a služeb, včetně služeb ban-
komatu, ve zmodernizovaných pro-
storách pobočky Náchod (Karlovo ná-
městí 179).

Cílem  modernizace  bylo  zvýšení 
Vašeho  komfortu  při  vyřizování  fi-
nančních záležitostí a také zlepšení 
kvality našich služeb. V pobočce jsme 
pro Vás připravili moderní a příjemné 
prostředí, ve kterém Vás rádi uvítáme 
v nezměněné otevírací době pondělí 
až pátek 9.00–17.00 hodin.

Z  důvodu  stěhování  z  náhrad-
ních prostor v mobilních pobočkách 
a z důvodu přepojení na novou dato-
vou a silovou síť jsme nuceni ve dnech 
16. až 19. dubna 2015 omezit provoz 
pobočky i bankomatu:

 ve čtvrtek 16. dubna 2015 ve 12.00 
hod. ukončíme náhradní provoz po-
bočky i bankomatu v mobilních po-
bočkách+

 ve čtvrtek 16. dubna 2015 odpoled-
ne a v pátek 17. dubna 2015 zůstane 
pobočka uzavřena+

  provoz  pobočkového  bankoma-
tu bude od 16. dubna (od 12.00 hod.) 
do pondělí 20. dubna 2015 (do 10.00 
hod.) přerušen – po uvedenou dobu 
využijte, prosím, služeb bankomatu 
s nepřetržitým provozem u prodejny 
Pekárny a cukrárny, a. s. (Náchod, Pl-
hovská ul. 87).

Děkujeme Vám za pochopení a tr-
pělivost po dobu modernizace poboč-
ky a těšíme se na Vaši návštěvu.

Marek Němec
ředitel provozu pobočkové sítě  

pro region Východní Čechy
Česká spořitelna, a.s.

Znáte ten den, kdy nic nestíháte, dítě se 
na Vás zlobí, protože na něho nemáte čas, 
a to ještě ani není poledne? Každý rodič 
dobře zná situace, ve kterých by potřebo-
val podporu, aby ho fůra povinností zce-
la nezavalila. 

Podporu  Vám  může  nabídnout  naše 
dětská skupina. Rozesmáté děcko je zři-
zovatelem dětské skupiny v Náchodě a na-
bízí i hodinové hlídání. Základním kame-
nem naší činnosti je individuální přístup, 
který zaručuje spokojenost dětí i rodičů. 
Vaše dítě se může zapojit do programu 
dětské skupiny, a to kdykoli. Kromě bez-
pečného a motivujícího prostředí děti jis-
tě ocení nové kamarády a spoustu zážit-
ků. Dětem samozřejmě zajistíme zdravou 
svačinu, oběd a pitný režim. 

Jak na to? Postup je jednoduchý. Naplá-
nujte si aktivitu, napište nám nebo zavo-
lejte den dopředu a přiveďte své děcko 
k nám. Děti už s Vámi nemusí do čeká-
ren, na poštu nebo ke kadeřnici, můžou 
se dobře bavit u nás v Rozesmátém děcku. 
Cena za hodinu hlídání je 100 Kč. 

Více  informací  o  našich  aktivitách 
a kontakt najdete na webových stránkách 
www.rozesmatedecko.cz  nebo  na  face-
book.com/ Rozesmatedecko.

 

Rozesmáté 
děcko
Nenechávejte 
své dítě čekat

V sobotu 4. dubna začne v pořadí už 
26. sezóna v běloveském areálu českoslo-
venského opevnění. Každou sobotu od 10 
do 18 hodin jsou otevřeny pěchotní sru-
by N-S 84 „Voda“ (v Bělovsi u Kauflandu), 
N-S 82 „Březinka“ a N-S 81 „Lom“ (k těm 
vede od „Vody“ naučná stezka). Návštěv-
níci Vody mají možnost poznat příběh čes-
koslovenských  legionářů nebo obránců 
hranic v kritickém roce 1938, na Březin-
ce je zase amatérští nadšenci provedou 
opraveným bunkrem, který je kompletně 
vybavený zbraněmi a dobovou technikou. 
Letos se navíc chystá i celá řada zajíma-
vých akcí. V sobotu 23. května proběh-
ne první Muzejní noc na Vodě. V sobotu  
20.  června  se  bude  konat  Dětský  den 
na Březince, kde si nejen děti můžou vy-
zkoušet střelbu ze vzduchovky, plazení 
pod ostnatým drátem, oblíbené masko-
vání obličeje nebo poznávací soutěž v ob-
jektu. A nakonec v sobotu 25. července 
oživne Březinka posádkou v historických 
uniformách  a  návštěvníci  budou  moci 
na  vlastní  oči  sledovat  dobový  výcvik 
hraničářské jednotky. Aktuální informa-
ce můžete sledovat na Facebooku N-S 82 
Březinka.                          www.brezinka.cz

Vyhrává každý
Klienti stacionářů i děti z hronovské-

ho oddílu se snažili nastřílet co nejvíce 
bodů a to zkrátka způsobem, kterým nej-
lépe dovedli. Nakonec první místo vyhrá-
li závodníci z Nového Města nad Metují. 
Ti dostali zlaté medaile, pohár a diplomy. 
Zkrátka ale nepřišli ani ostatní závodní-
ci. Kromě medailí za druhé a třetí místo, 
dostali také společně do týmu medovník 
a diplomy. 

„Lotři byli ze závodu nadšení. Vůbec jim 
totiž nešlo o to, zda právě oni nastřílí nejví-
ce bodů. Fandili si navzájem a hlavně zjisti-
li, že i taková aktivita, jako je bowling, je nej-
více baví s partou kamarádů“, říká Tomáš 
Buriánek, vedoucí hronovských Tomíků.

Další společnou akcí, kde se setkají Lot-
ři s kamarády ze stacionáře Cesta, bude 
čarodějnické rejdění 30. dubna v Hronově 
přímo v areálu turistického oddílu.

Více informací o projektu a dalších ak-
cích najdete na www.spolecnysvet.cz.

Karel Neuschl, Lotři Hronov 
Denisa Voborníková

Ředitelka OS Cesta 
vobornikova@stacionarcesta.cz

Nová sezóna v Běloveském 
pevnostním skanzenu
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Tradičně se každý rok Branka, o. p. s., která se zabývá rozvo-
jem cestovního ruchu v Kladském pomezí, prezentuje na něko-
lika akcích pořádaných nejen pro odborníky cestovního ruchu, 
ale i pro veřejnost. 

Letos své pomyslné turné odstartovala na mezinárodním ve-
letrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Expozice Krá-
lovéhradeckého kraje byla na téma baroko. Přidanou hodnotou 
byla kulisa barokního trpaslíka z novoměstského zámku. Klad-
ské pomezí se účastnilo také polského veletrhu cestovního ru-
chu ve Wroclawi. Zde byl region propagován v expozici Czech 
Tourism pod hlavičkou Czech Republic Land of stories.  Přibliž-
ně v polovině března se Kladské pomezí prezentovalo také na 
16. ročníku veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové, 
který si s rozrůstající se účastí tuzemských  i zahraničních  vy-
stavovatelů  vybudoval  své místo  mezi  prestižními akcemi pod-
porujícími cestovní ruch. 

Na všech veletrzích byl jednoznačně největší zájem o mapy 
a cyklomapy, zpracované výlety a průvodce. Především nás tě-
šil velký zájem i o novou řadu pěti tematických propagačních 
materiálů, image materiálu a katalogu ubytování, které Bran-
ka, o. p. s. vydala ještě před veletržní sezónou. Také jsme vel-
mi potěšili děti, které od stánku odcházely s pracovními seši-
ty z projektu Toulavý baťoh a drobnými dárky, jako jsou tužky, 
omalovánky nebo záložky. Nová řada propagačních tematických 
materiálů a image materiálu byla vydána rovněž v polském ja-
zyce, což ocenili především návštěvníci veletrhu ve Wrocławi.

Kladské pomezí se však stalo i nedílnou součástí významných 
akcí v regionu. Ani letos tedy nebude chybět na tradičních ak-
cích jako jsou Poříčské toulky, náchodská Prima sezona, Jiráskův 
Hronov, Mezinárodní festival Červený Kostelec nebo Náchodské 
Kuronské slavnosti.

Kladské pomezí se prezentuje 
v Čechách i v Polsku

Zveme Vás na přednášku 
 

Codex gigas – největší rukopisná kniha  
na světě 

 
Regionální muzeum v Náchodě Vás zve na přednášku věnovanou historii Codexu gigas, 

největší rukopisné knihy na světě, kterou přednese knihař Jiří Fogl, tvůrce její makety.největší rukopisné knihy na světě, kterou přednese knihař Jiří Fogl, tvůrce její makety.

Termín: Pondělí 13. 4. 2015 v 16 hodin.

Místo konání: Přednáškový sál Regionálního 

muzea v Náchodě, 1. patro provozní budovy 

muzea (stará radnice), Masarykovo náměstí 

čp. 1, Náchod

Vstupné: dobrovolné

Počet účastníků je omezen max. na 30 osob.

Pokud máte zájem se zúčastnit, neváhejte a přihlaste se prosím co nejdříve na tel. č. 491 423 248
(pondělí až pátek 6-14.00 hod.) nebo e-mailem na adrese: muzeumna.knihovna@seznam.cz

Jiří Fogl při práci
na maketě

Nìmcové 656, Náchod (døíve houslaø Joo)

PAVEL MALINA

tel: 491 814 028, mob:777 212 544

STRUNNÝCH NÁSTROJÙ
NOVÁ OPRAVNA

 čištění komínových průduchů, vystavení kon-
trolní zprávy dle nařízení vlády č. 91/2010Sb., 
její archivace u nás, kontrola spalinové cesty 
kamerou, revize spalinových cest, vložkování 
a frézování komínů, výstavba komínů nových, 
měření – únik CO, účinnost a tah

 detektory kouřové, plynové
 garance ceny na 5 let
 akce pro prvních 20 zákazníků
 kontakt: 777 04 00 04

Kominické  služby
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V posledních týdnech stále častěji skloňované sousloví. Město 
Náchod ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (NPÚ) 
tuto pro Náchod významnou investiční akci připravuje již více 
než rok. První debata zástupců města s představiteli NPÚ a pří-
prava vlastního záměru byla zahájena již v lednu loňského roku. 

V květnu 2014 provedla fi rma GeoNetPro, s. r. o. geodetické za-
měření zámeckého kopce, v červenci bylo schváleno zadání roz-
sahu úprav zámeckého kopce. Následovala inventarizace a den-
drologické posouzení zeleně, které na základě výběrového řízení 
provedla fi rma SAFE TREES, s.r.o. Výsledky dendrologického po-
souzení jsou k dispozici na www.stromypodkontrolou.cz.

Začátkem listopadu bylo vypsáno výběrové řízení na projek-
tanta a na sklonku roku, přesně 29. 12. 2014, byla podepsána 
smlouva o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace – fi r-
mou New Visit s.r.o., Hradec Králové.

Převážná část zámeckého kopce je na pozemcích NPÚ, pro-
to byla v únoru 2015 podepsaná smlouva o jejich výpůjčce až 
do roku 2023.

Nyní předkládáme studii k seznámení občanům Náchoda. Ve-
řejné diskusi, kterou tato investice nepochybně vyvolá, předchá-
zela řada jednání za účasti odborníků a dotčených organizací 
(zástupci NPÚ, Krajského úřadu KHK, Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR, Správa CHKO, odbor životního prostředí a odbor vý-
stavby a územního plánování MěÚ Náchod, tým pro rozvoj měs-
ta, Technické služby Náchod, s.  r.  o.), které budou k projektové 
dokumentaci vydávat stanoviska a vyjádření. Připomínky a po-
žadavky z jednání projektant zapracoval do konečné verze studie. 

„Abychom předešli obavám, že úpravy zámeckého kopce způso-
bí „ničení přírody“, je nutné především informovat o jejich rozsahu 
a způsobu, to je teď naším hlavním úkolem. Za zmínku určitě stojí 
vlastní historický vývoj podoby zámeckého kopce“, uvedl k předsta-
vení záměru Jan Birke, starosta Náchoda.

 
Jak to vidí projektant…

Zámecký kopec v Náchodě je odpradávna kulturním fenomé-
nem se zřetelnou stopou tradice. V raném 19. století byl kopec 
otevřený, pastevní a romantický, v polovině 19. století osázený 
ovocnými sady. Od poloviny 20. století zarůstal přirozeným ná-
letem, až se stal listnatým lesem. Jižní svahy, ohraničené hra-
debními zdmi, byly pěstovány jako městský park mezi hlavním 
náměstím a zámkem s jasnou architektonickou stopou, dodnes 
zřejmou, avšak zanikající. Je jím kamenné schodiště lemované 
stromořadím. Cílem projektanta je spolu s odbornou pomocí pa-
mátkové péče, ochrany přírody a dvěma hlavními správci území, 
tedy Městem Náchod a Národním památkovým ústavem, najít 
nejvhodnější spojnici kulturně-historické tradice, kvality života 
kopce pro první polovinu 21. století a zároveň podpořit význam 
přírodních hodnot místa. Součástí hledaného řešení musí být jis-
tota stability kopce, který místy eroduje, má málo funkční odvod-
ňovací systém a neschůdné pěšiny. 

Dnešní stav bohužel neslibuje žádnou kvalitní perspektivu 
do budoucna, kopec velice utrpěl dlouholetou absencí údržby 
a péče. Po kulturních výsadbách a anglických parcích zde dnes 
nacházíme pouze nesouvislé pozůstatky. Jižní svahy jsou nesta-
bilní, v některých místech už se sesunuly, a celý kopec je pokryt 
víceméně souvislým porostem, na mnoha místech přestárlými 
a zahuštěnými nálety dřevin nebo keři. Dnešní podoba zámec-
kého kopce je, vzhledem k bohaté historii areálu, stavem novým, 
vzniklým až v průběhu 2. pol. 20. století. Po větší dobu existence 
hradního a později zámeckého areálu byl kopec převážně holý, 

Revitalizace 
zámeckého kopce
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aktuální stav

bez výrazného zalesnění. Ještě v první polovině 19. stol. byla větší 
část zámeckého kopce pokryta loukami s ovocnými stromy, pou-
ze na jižních (a o něco později i východních svazích) byly založe-
ny „anglické“ parky (Regnerovy a Idiny sady).

Záměrem je kromě geotechnické stabilizace svahů také vizuál-
ní propojení zámku s městem. Krajina městská a krajina zámec-
kého masivu je jedno místo, tak má být také vnímáno do budouc-
na. Důležitý je vztah města, lidí a krajiny. 

V rámci sítě cest, která bude obnovena, bude rovněž řešena 
významná část celkového systému odvodnění zámeckého kopce. 
Vznikne pohodlná okružní cesta kolem celého kopce, ale i mno-
ho dalších pěších cest – ať už přírodních z mlatu či visutých těs-
ně nad zemí tam, kde to terén přikáže. Z geotechnického průzku-
mu vyplynulo obnažení některých skalních výchozů, především 
na jižních svazích. Tím bude obnoven vizuální kontakt zámku 
a města a rovněž lépe vynikne obnovená lipová alej podél histo-
rického schodiště. Plochy šeříků, dříve tradiční podstata parkové 
atmosféry jižních svahů, budou obnoveny a pěstovány.

Hřeben kopce je alejí kněžny Kateřiny Zaháňské. Rádi bychom 
toto místo spojili s městem atmosférou ovocného sadu. Tím se 
pouze vrátíme k původní myšlence. Tou je ovocný sad, který, po-
kud do něho mohou lidé, je krásným parkem, rekreačním pro-
storem. Mění se s každým ročním obdobím, kvete, voní a nadto 
také chutná. Veřejně přístupné ovocné sady jako součást stro-
mové vegetace kopce, s loukou pod stromy. Obnovená atmosfé-
ra krajiny v centru Náchoda. Není mnoho měst, které mohou mít 
ovocné sady přímo v centru. Cílem je proto nabídnout možnost 
příjemných procházek, ale i otevřených pohledů do interiéru par-
ku a okolí. 

V údolí západních svahů, podél hlavní pěší cesty, vznikne lou-
ka a také prostor s herními či fitness prvky. Západní terasy u paty 
zámku budou zrekonstruovány a zpřístupněny. Dožívající alej po-
dél klikaté serpentiny Zámecké cesty bude obnovena.

Nové, příjemnější místo mezi městem a zámkem vznikne v zá-
věru Karlova náměstí. Pěší zóna bude v úpatí svahu ukončena po-
bytovým schodištěm, jehož součástí bude bezbariérová rampa. 
I to je součástí snahy o zpřístupnění dramatického terénu zámec-
kého kopce. Karlovo náměstí a průchod ve východních hradbách 
bude propojen novým schodištěm, stávající schodiště vedoucí 
směrem k dnešním Idiným sadům bude rekonstruováno. Kvalitní 
porosty budou ošetřovány a pěstovány s odbornou péčí, jsou sou-
částí atmosféry města, jsou také biotopem mnohých živočichů. 
Jde nám o vyvážený vztah kulturního a přírodního prostředí. 

Celý tento projekt je otázkou následujících let a město se bude 
snažit na jeho realizaci získat dotace. Vlastní zahájení úprav 
předpokládáme až v příštím roce. 

„O obnovení parkových úprav zámeckého kopce se v Náchodě dis-
kutuje již více než dvacet let. Již první polistopadový starosta Míla 
Čermák prosazoval tento záměr obnovy parkové úpravy, která je svou 
polohou přímo v centru města rozhodně ojedinělá. Jde o důležitý a ne-
pochybně rozsáhlý projekt, kterým chceme navázat na tradici našich 
předků a zpřístupnit toto místo všem obyvatelům a návštěvníkům 
Náchoda v odpovídají moderní podobě“, dodal k záměru místosta-
rosta Tomáš Šubert. 
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to vše v kině Vesmír v Náchodě v DUBNU 2015
SVĚTOVÁ OPERA, DIVADLO, BALET, KONCERT I VÝSTAVA…

Babí je příměstskou částí Náchoda, města s rozšířenou pů-
sobností, ležící nedaleko česko-polské hranice, ve východních 
Čechách. Tato oblast je známá též pod názvem Kladské pome-
zí. Do roku 1950 bylo samostatnou obcí, poté došlo k připojení 
k tehdejšímu okresnímu městu. Nyní zde žije asi 773 obyvatel 
ve dvou částech a to horní a dolní Babí. Horní část leží v nad-
mořské výšce 455 metrů, ta dolní přibližně o sto metrů níže. Asi 
do roku 2000 zde bývala pobočka pošty (Náchod 3) i obchody 
s potravinami. V současné době je možné občerstvit se v míst-
ní restauraci nebo využít bohatých služeb či ubytování v luxus-
ním hotelu Tommy. Sídlí tu zde i drobní podnikatelé, převážně 
ve službách (autoservisy, servis zahradní techniky, truhlářství, 
kosmetika, výroba svíček či masážní salon). Své zázemí tu mají 
rodiče s předškolními dětmi v mateřské škole. Dominantou obce 
je základní škola pro 1.–5. ročník. Spolupráci občanů s touto ško-
lou zaštiťují sportovní klub SK Star Babí a Sbor dobrovolných ha-
sičů. Tato dvě občanská sdružení se snaží též podporovat spor-
tovní a kulturní vyžití v místě našeho bydliště. V obci působí též 
fotbalový klub SK Babí. 

Přestože obec Babí u Náchoda má dozajista starší datum své-
ho vzniku, první písemná zmínka, v níž se potvrzuje držení ná-
chodského panství panu Bočkovi z Kunštátu českým králem Vác-
lavem IV., pochází z roku 1415. V letošním roce tedy slaví obec 
Babí úctyhodných 600 let od první písemné zmínky. 

Největšího  rozkvětu  se  obec  dočkala  v  druhé  polovině 
19. a v první polovině 20. století, kdy zde fungovala prádelna na-
bízející pracovní příležitosti, řeznictví, holičství, pekařství a dal-
ší drobné obchody. V tomto období zde byla založena i základní 
škola. Zprvu jednotřídka, později dvoutřídka a nakonec pět sa-
mostatných tříd. Hojně zde kvetl také kulturní život a obyvate-
lé Babí se zapojovali i do dění v okolí. 

V sedmdesátých letech 20. století se ve zdejších serpentinách 
mezi Náchodem a Babím jezdívaly oblastní přebory závodů au-
tomobilů do vrchu, nyní se v opačném směru každoročně konají 
závody minikár. Díky poloze „na kopci“ můžete z Babího za pří-
znivého počasí zažít krásné rozhledy po okolní krajině. A tak 
Krkonoše se Sněžkou a Černou horou, Orlické hory, jakož i Góry 
Stolowe v sousedním Polsku máte jako na dosah ruky. Však taky 
tudy prochází červeně značená, dálková, Jiráskova turistická tra-
sa. Z dalších turistických zajímavostí jmenujme Vojenské muze-
um opevnění z roku 1938. Jedná se o zrekonstruovaný a do pů-
vodního stavu uvedený objekt vz. 37 (tzv. řopík). Celou obcí pak 
prochází linie těžkého opevnění, pěchotních srubů a pevnůstek 
(či jejich zbytků) z tohoto období. Jako stavební zajímavost, kro-
mě jiného stojí za povšimnutí řadový dům od věhlasného, vídeň-
ského architekta Adolfa Loose.                                  Petr Hornych

Šest  století obce Babí

 Úterý 14. dubna v 18 hodin
Záznam divadla z Longacre Theatre v New Yorku
O MYŠÍCH A LIDECH (OF MICE AND MEN)
Autor: John Steinbeck, režie: Anna D. Shapiro. Hrají: James Fran-
co, Chris O’Dowd, Leighton Meester, Jim Norton, Jim Parrack 
a další. NT Live poprvé přináší do kin divadelní hit ze slavné 
newyorské Broadwaye! V inscenaci O myších lidech se na jeviš-
ti divadla Longacre od března do července loňského roku potká-
vali dva slavní herci, James Franco (držitel Zlatého glóbu a osca-
rové nominace za film 127 hodin) a Chris O’Dowd (Ženy sobě 
či seriál Girls). Nastudováno v anglickém originále a uváděno 
s doprovodnými českými titulky. Vstupné 200 Kč, studenti 180 Kč.

 Neděle 19. dubna v 16.45 hodin
Satelitní přímý přenos baletního představení 
z Baletu Velkého divadla v Moskvě
IVAN HROZNÝ
Hudba: Sergej Prokofjev, choreografie: Jurij Grigorovič.
Populární epické drama inspirované ruskou historií na hudbu 
Sergeje Prokofjeva pro Eisensteinův film Ivan Hrozný (1944). Pří-
běh o caru Ivanovi Hrozném je založen na historických faktech 
a Prokofjevova hudba umocňuje dramatičnost baletu plného in-
trik a nenadálých zvratů… Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (stu-
denti, důchodci, ZTP), baletní abonentní 230 Kč.

 Sobota 25. dubna v 18.15 hodin 
– pozor na začátek představení!
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
SEDLÁK KAVALÍR
KOMEDIANTI
CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI
Hudba: Pietro Mascagni / Ruggero Leoncavallo. Po 45 letech uve-
de Metropolitní opera novou inscenaci oblíbeného veristického 
dvojprogramu v režii Sira Davida McVicara. Titulní tenorové role 
obou děl, svůdníka Turiddu i klauna Cania, v Met poprvé ztvár-
ní Marcelo Álvarez. Eva-Maria Westbroek bude v Sedláku kava-
lírovi zpívat zklamanou Santuzzu a Željko Lučić kavalírského 
Alfia. V Komediantech vystoupí v roli Caniovy nevěrné ženy Ne-
ddy sopranistka Patricia Racette a spolu s ní George Gagnidze, 
který v Met poprvé ztvární Tonia. Obě díla bude dirigovat Fabio 
Luisi. Nastudováno v italském originále a uváděno s anglický-
mi a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, 
důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.

 Úterý 28. dubna v 19.15 hodin
Záznam výstavy z Muzea Vincenta Van Gogha v Amsterdamu
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ – VINCENT VAN GOGH
Světové malířství na plátnech kin přináší ty nejzajímavější vý-
stavy sezóny z nejprestižnějších světových galerií očima ceněné-
ho režiséra Phila Grabského. Brilantní film o jednom ze světově 
nejzajímavějších a nejoblíbenějších umělců. Snímek byl natočen 
ve spolupráci s odborníky z Van Goghova Musea, u příležitosti 
oslav 125. výročí Van Goghovi smrti. Návštěvníci uvidí legen-
dární mistrovská díla na velké obrazovce ve vysokém rozlišení. 
Uváděno v anglickém originále s doprovodnými českými titulky.
Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den konání 200 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 Neděle 10. května v 19.30 hodin

Satelitní přímý přenos koncertu z Berlína
JARNÍ KONCERT BERLÍNSKÉ FILHARMONIE
Třetí koncert z letošní sezóny 2014/15. Už téměř 130 let hraje 
Berlínská filharmonie důležitou roli v hudebním životě Berlína. 
Vstupné 250 Kč, zlevněné vstupné 200 Kč (studenti, senioři), abonent-
ní vstupné 180 Kč.
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Plavecký bazén byl budován před rokem 1989. Otevřen pro ve-
řejnost byl 1. 5. 1990. V tento den tedy oslavíme 25. výročí jeho 
slavnostního otevření. 

Do 31. 12. 1996 byl krytý bazén jedním z provozů středis-
ka služeb obyvatelstvu v Technických službách města Náchoda.

1. 1. 1997 vznikla samostatná příspěvková organizace Spor-
tovní zařízení města Náchoda, která již 18 let provozuje krytý 
bazén jako jedno ze svých středisek.

Za dvacet pět let provozu navštívilo bazén téměř 4.300.000 ná-
vštěvníků. Poslední tři roky jej každoročně navštívilo více než 
130 tis. osob. 

V krytém bazénu působí další dva samostatné subjekty, kte-
rým Sportovní zařízení města Náchoda poskytují bazén pro je-
jich činnost. Oblastní spolek Českého červeného kříže Náchod 
provozující Plaveckou školu Náchod a Tělovýchovná jednota Del-
fín sdružující oddílové plavce. Plavecká škola zajišťuje pro regi-
on Náchodsko výuku žáků mateřských, základních i středních 
škol v rámci vzdělávacích programů a pořádá volnočasové kur-
zy plavání pro děti i dospělé. TJ Delfín je zaměřena na využití 
volného času dětí a mládeže a vychovává špičkové plavce, kteří 
reprezentují Náchod v plaveckých soutěžích. Nejznámějšími od-
chovanci oddílu jsou Vendula Frintová a Pavel Janeček.

Krytý bazén je provozován 10 měsíců v roce – vždy od září 
do června následujícího roku. Po tyto měsíce je otevřen návštěv-
níkům 7 dní v týdnu - v průměru se ročně jedná o 296 provoz-
ních dnů.

Využití provozních hodin (15 provozních hodin denně) se po-
hybuje mezi 96 a 100 %. 

Za léta intenzivního využívání bazénu postupně docházelo 
k opotřebení a dožívání některých technologických zařízení. 
Od roku 2005 bylo nutné postupně investovat do údržby a oprav. 
Tyto investice financoval zřizovatel. Pro zajímavost uvádím ty 
nejdůležitější akce od roku 2005:
–  2005: rekonstrukce rozvodů a sanitární techniky v dětských 

šatnách;
–  2006: rekonstrukce zpětného zužitkování odpadního tepla, re-

konstrukce potíren saun;
–  2007: zateplení části pláště budovy, opravy elektrorozvodů, re-

konstrukce pítek;

Krytý plavecký bazén 
v Náchodě oslaví 25 let od otevření

–  2008: kompletní rekonstrukce tepelného hospodářství, insta-
lace úpravy vody UV lampou;

–  2009: sanace průsaků vody z patra mužů do patra žen, insta-
lace technologie LifeOx; 

–  2011: výměna osvětlení obou bazénových hal, průzkumný vrt 
pro alternativní zdroj vody;

–  2012: rekonstrukce vzduchotechnických jednotek;
–  2013: technologická část pro zdrojovou vodu, výměna hlavní-

ho oběhového čerpadla;  
–  2014: dokončení II. etapy technologie zdrojové vody, rekon-

strukce osvětlení šaten, výměna saunových topidel, získává-
ní zpětného tepla pro ohřev vody z vrtu.
Velmi důležitou akcí bylo zajištění  čerpání zdrojové vody 

z vlastního vrtu pro potřeby jak plaveckého bazénu, tak i zim-
ního stadionu. Tato akce přináší výrazné úspory nákladů.

Většinu z výše uvedených akcí běžný návštěvník ani nemu-
sel zaznamenat, neboť se jednalo o technologické celky. Za 25 
let provozu jsou opotřebené i interiéry objektu. Proto zřizovatel 
připravuje celkovou rekonstrukci objektu. V roce 2015 nás čeká 
zpracování projektové dokumentace. Zřizovatel požádal v letoš-
ním roce o dotaci na zateplení objektu včetně výměny otvo-
rových výplní (prosklené stěny bazénu, okna, veškeré vstupy 
do bazénu, plášť) a včetně řízeného vytápění objektu.

Celých 25 let provozu je plavecký bazén nedílnou součástí 
sportovního života města. Měla jsem tu čest a potěšení celých 
25 let provoz bazénu řídit. Bazén poskytuje své služby široké-
mu věkovému spektru – dětem od 3 měsíců věku a dospělým až 
po věk seniorský. Těší nás široká základna věrných zákazníků, 
kteří bazén navštěvují pravidelně, někteří i několikrát týdně. 
Všem zákazníkům děkuji za přízeň.

Děkuji za podporu zřizovateli – Městu Náchod a také všem za-
městnancům, kteří za těch 25 uplynulých let v bazénu pracovali 
a podíleli se na zajišťování služeb pro zákazníky.

  Dovoluji si pozvat všechny zájemce na den otevřených 
dveří, který se uskuteční v sobotu 18. 4. 2015 od 9 do 15 hodin. 
Budete moci zhlédnout technologické zázemí bazénu, do které-
ho se běžný návštěvník nedostane.

Ing. Jaroslava Justová, ředitelka
Sportovní zařízení města Náchoda



24 Náchodský  zpravodajSPORT

2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
11. 4. 2015   15.00  TJ Červený Kostelec – Loko České Velenice
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
11. 4. 2015   10.00  Primátor Náchod B – Start Rychnov n.Kn. A
Memoriál Františka Majera dvojic neregistrovaných
18. 4. 2015   9.00  Finále „Memoriálu Františka Majera“
Kvalifikace probíhá do 13. dubna 2015. Ve všední dny se hraje od 16.00 do 21.30 hod., 
o víkendech dle přihlášek, které naleznete  na www.kuzelky.nachod.net.  

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – duben 2015

Ve sportovní hale házené se 28. 2. 2015 
uskutečnil zimní turnaj minižactva v há-
zené za účasti družstev nejmenších há-
zenkářů z Náchoda a Dvora Králové n. La-
bem. Malí házenkáři sváděli po celý den 
urputné boje v duchu fair play. Po stateč-
ném výkonu obsadili domácí házenkáři 
HC TJ Náchod celkové druhé a třetí místo. 
Turnaj se uskutečnil za podpory Kulturní 
a sportovní nadace města Náchoda – pří-
spěvku z Nadačního investičního fondu.
Celkové pořadí:
1. 1. HK Dvůr Králové
2. HC TJ Náchod 2
3. HC TJ Náchod 1
Nejlepší hráč: Lojda J, HC TJ Náchod
Nejlepší brankář: Teuber M., 1. HK Dvůr 
Králové
Nejlepší střelec: Hynek T., HC TJ Náchod

Petr Šmejkal

Zimní turnaj 
minižactva v házené

Příznivci  šipkového  sportu  završili 
úspěšnou turnajovou dekádu, protože už 
po desáté se házelo na terč v prostorách 
hostince U Antošů, lidově Na Rybárně. Ju-
bilejní turnaj se opět uskutečnil pod orga-
nizačním„hrotem s letkou“ manželů Šár-
ky a Milana Belákových. 

Termín  turnaje byl  stylově  stanoven 
na 10.  ledna tohoto roku a poprvé byla 
účast hned čtyř desítková. 14 žen a 26 
mužů bojovalo o cenné a krásné trofeje, 
které zajistil pan Jiří Gross, ale i o věcné 
ceny od sponzorů i drobných přispěvate-
lů. A i letos byly uděleny tituly „Čulibrk 
turnaje“ a „Skokan roku“.

Tradičně byly ženy a muži vyhlašováni 
zvlášť. V ženské kategorii 3. místo obsadi-
la Šárka Beláková, která se opět po odml-
ce dostala na bednu. 2. místo letos patří 
Zdeně Hrnčířové a vítězkou mezi ženami 
a zároveň „skokankou roku“ se stala He-
lena Benešová. 

U mužů pak bronz získal Milan „Zelí“ 
Zelený, stříbro vybojoval Karel Beneš, kte-
rý patří k pravidelným sběratelům tur-

Šipkaři „Na Rybárně“ slavili jubileum
najových kovů a nejvyšší metu obsadil 
(s výsledkem, který by v loňském roční-
ku stačil max. na desátou pozici) pořáda-
jící Milan Belák. Ten se zároveň stal mezi 
muži „skokanem roku“. Na zlato ale čekal 
od prvního ročníku, kdy prvenství získal. 
Od té doby se mu nejvyšší příčku „vyhá-
zet“ nepodařilo.

  Turnaj  sleduje  také  u  pravidelných 
účastníků jejich pokroky, tudíž je udělo-
ván i titul „skokan roku“. Toho už jsme 
prozradili,  ale  na  zcela  opačném  pólu, 
než se nachází vítěz, se každoročně ocit-
ne hráč, který obsadí pozici poslední. Le-
tos si titul „Čulibrk“ hrdě odnesla Rita Ný-
čová, která byla v turnaji nováčkem.

A  protože  se  desítka  opravdu  slavi-
la ve velkém stylu, byla připravena ještě 
mimořádná cena pro hráče na celkovém 
desátém místě. To obsadila mezi ženami 
druhá Zdena Hrnčířová a kromě poháru si 
domů tedy ještě nesla krásný dárkový koš. 

 Pořadatelé Šárka a Milan Belákovi při-
pravili nejen celý turnaj, ale ještě pamět-
ní plakety, které si čtyři desítky hráčů ulo-

ží mezi své ostatní šipkařské 
trofeje, aby jim připomína-
ly skvělý, organizačně hlad-
ký a hlavně jubilejní 10. roč-
ník.  Už  teď  se  ale  všichni 
těší na příští rok, který bude 
ve znamení dvou jedniček.

  Velký  dík  organizáto-
rů patří Jindřichu Antošovi 
za poskytnuté zázemí, všem 
sponzorům,  kteří  věnova-
li ceny účastníkům. A také 
děkují  všem  zúčastněným 
za příjemný sportovně spo-
lečenský den!!!

Beláci

TJ  START  NÁCHOD,  z. s., 
oddíl orientačního běhu, po-
řádá v sobotu 11. dubna ob-
lastní závody v orientačním 
běhu  pro  Královéhradecký 

a Pardubický kraj.
Při těchto závodech jsou také připra-

veny tratě s fáborky pro rodiče s dětmi 
i  děti  samotné  a  jednoduché  tratě  pro 
starší žáky, dorostence a dospělé, na kte-
ré Vás zveme. Přijďte zkusit své schopnos-
ti v orientaci na mapě s pohybem ve zdra-
vém lesním prostředí.

Při  předložení  vystřiženého  odznáč-
ku s nadpisem článku nebudete při při-
hlašování na závod v závodní kanceláři 
na shromaždišti platit vklad, jinak se pla-
tí 40 Kč. Pro samotný závod je potřeba čip 
na označení průchodu kontrolou a cílem, 
který Vám zapůjčíme za poplatek 40 Kč.

Shromaždiště závodu je v Dolní Rade-
chové u haly a fotbalového hřiště, kde je 
také závodní kancelář. Přihlásit se zde je 
potřeba do 9.30 hodin. Zde také obdržíte 
informace potřebné pro samotný závod. 
Pokud máte doma buzolu nebo kompas, 
vezměte s sebou. Do lesa nedoporučuje-
me boty s hladkou podrážkou, vezměte 
si také oblečení na převléknutí po závodě.

Zdeněk Sokolář

Pozvánka 
na závody 
v orientaci podle mapy

1. Zahodit nepodstatné číslovky. Jsou to věk, váha a výška.Ať se o ně starají lékaři. Platíme je za to.
2. Často se smát, dlouho a nahlas. A pokud jsou přátelé, kteří nás rozesmějí, buďme s nimi co nej-

víc! Případné slzy se dají vydržet, zarmoutí a zmizí.
3. Neustále se učit – o počítačích, povoláních, zahradničení... cokoliv... Nikdy nenechat svůj mozek 

odpočívat. „Nevyužitá mysl je dílnou ďábla“. Je třeba  žít, dokud jsme naživu.
4. Těšit se z jednoduchých věcí a obklopit se tím, co milujeme, ať už je to rodina, domácí zvířát-

ko, dáreček na památku, hudba, květina, záliba, cokoliv.
5. Dbát o svoje zdraví: Jestli je dobré, chránit si jej. Pokud není stabilní, zlepšit si ho. Pokud si ho nemů-

žeme zlepšit sami, vyhledat pomoc.A chodit třeba jen do nákupního centra.Pamatovat, že jediná osoba, 
která je při nás celý život, jsme my sami.                                     Cvičitelka  integrální jógy Eva Trejbalová

INSPIRACE NA CELÝ ROK JAK ZŮSTAT MLADÝM
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DÍVČÍ VÁLKA
20. 5. 2015 (středa) v 19.00 hodin
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě,  
Masarykovo nám. 74

Předprodej vstupenek ve všech obvyklých předprodejích:
–  Informační centrum Náchod, tel.: 491 426 060
  – Informační centrum Nové Město n. M., tel.: 491 472 119
– Regionální inf. centrum Česká Skalice, tel.: 491 453 870
– Info-centrum Hronov, tel.:491 483 646
– Cestovní a informační centrum Červený Kostelec, 
 tel.: 498 100 657

v dubnu 2015 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy:

 Na paměť…/ Pomník 50.–80. let 20. století ze sbírky GVUN
Několik ukázek studií a zmenšených verzí plastik pro veřejný 
prostor jako připomínka toho, jak vypadala a působila veřej-
ná plastika v období socialistického realismu. (21. 3. – 3. 5.) 

 Polské umění ze sbírky GVUN
(obrazy, kresby, grafika, plastika)
Soubor více než padesáti prací polských výtvarníků z dru-
hé poloviny 20. století. (21. 3. – 21. 6.) 

 České umění ze sbírky GVUN, II. část – Plastika
Po loňské výstavě malby z fondu galerie bude představe-
na její sochařská sbírka. Důraz bude kladen na díla získaná 
většinou v 60. a 70. letech 20. století. Ostatní plastiky bu-
dou vybrány se zřetelem ke kvalitě díla či jeho vztahu k Ná-
chodsku a budou doplněna fotoreprodukcemi významných 
místních realizací. (21. 3. – 30. 8.) 
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. 

 Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Srdečně Vás zveme na další výtvarnou dílnu „Vůně jara“, 
která se uskuteční 25. dubna od 14 do 16 hodin v prosto-
rách galerie. Přijďte si užít společné tvoření, při kterém 
se necháme inspirovat krásným obdobím jara. Přihlášky 
prosíme nejpozději dva dny předem na email vysatova@
gvun.cz nebo na tel. 491 427 321. Prosíme o sdělení počtu  
a věku dětí. Doporučujeme pracovní oděv. Na setkání se těší  
Mgr. Markéta Vyšatová a Mgr. Vlastislav Tokoš.

 Bible v dějinách knižní kultury
Do 10. 5. 2015 je možné ve výstavní síni Regionálního muzea (roh 
Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu věnovanou bibli 
v dějinách knižní kultury. Návštěvník může spatřit vše, co s vý-
vojem knihy souvisí, seznámit se s psacími látkami a potřebami, 
vývojem písma, její rukopisnou podobou a proměnami, kterými 
prošla tištěná kniha od objevu černého umění do současnosti. 
Nejčastější rukopisnou i tištěnou knihou byla právě bible. K vi-
dění jsou desítky jejích různých vydání, nechybí ani unikátní 
maketa Ďáblovy bible (Codex gigas), největší rukopisné knihy 
na světě, považované za osmý div světa. Otevřeno denně mimo 
pondělí 9–12; 13–17 hod. 

 Podmalby na skle
Do 31. 5. 2015 probíhá v budově stálé expozice na Masaryko-
vě nám., čp. 18 výstava věnovaná podmalbám na skle ze sbírek 
muzea. V Regionálním muzeu v Náchodě je uloženo 285 histo-
rických podmaleb, většinou z kladského Kaiserwalde, ale ná-
vštěvníci mohou spatřit rovněž zajímavé sklářské podmalby ze 
severních Čech a dalších oblastí, Moravy a Rakouska. Otevřeno 
denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod. 

 Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších do-
ložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Ná-
chod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo pon-
dělí 9-12, 13-17 hodin. Organizované výpravy lze objednat na tel. 
čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expo-
zice@seznam.cz. 
UPOZORNĚNÍ: V pátek 17. 4. a sobotu 18. 4. bude budova expozice 
z technických důvodů (plynování) pro návštěvníky uzavřena.

 Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938, s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součás-
tí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šuš-
lík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. 
V dubnu je otevřeno denně 10.00–16.00 hod. Návštěvu pevnosti 
lze objednat na tel. čísle 724 120 498, 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.

 Codex gigas – největší rukopisná kniha na světě 
Regionální muzeum v Náchodě Vás zve na přednášku věnovanou 
historii Codexu gigas, největší rukopisné knihy na světě, kterou 
přednese knihař Jiří Fogl, tvůrce její makety.
Termín: Pondělí 13. 4. 2015 v 16 hodin. Místo konání: Přednáš-
kový sál Regionálního muzea v Náchodě, 1. patro provozní bu-
dovy muzea (stará radnice), Masarykovo náměstí čp. 1, Náchod. 
Vstupné dobrovolné. Počet účastníků je omezen max. na 30 osob. 
Pokud máte zájem se zúčastnit, neváhejte a přihlaste se prosím 
co nejdříve na tel. č. 491 423 248 (pondělí až pátek 6–14.00 hod.) 
nebo e-mailem na adrese: muzeumna.knihovna@seznam.cz.

V měsíci dubnu nabízí náchodský zámek návštěvníkům prohlíd-
ky Piccolominské expozice, Salonů druhého patra a Malého okru-
hu (nově zrekonstruovaná vyhlídková věž, terasa a gotické skle-
pení) o víkendech a svátcích 10.00–16.00 hod., v ostatních dnech 
prohlídky možné pro objednané skupiny deseti a více osob. 
Kulturní akce v dubnu 2015: 

 4. 4. – „odemykání“ zámku s Ottaviem Piccolomini v 10.00, 
12.00, 14.00 hodin – prohlídky I. okruhu (Piccolominská expozi-
ce) s knížetem Ottaviem Piccolomini, který představí návštěvní-
kům své honosné zámecké sídlo, na závěr krátké hudební vstupy 
v podání žáků ZUŠ Police nad Metují. Vstupné se nemění.

 18. 4. – Mezinárodní den památek a historických sídel – pro-
hlídky půd nad hlavními zámeckými budovami v 11.00 a 15.00 
hodin. Délka prohlídky cca 30 minut. Vstup zdarma.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Více informací na www.zamek-nachod.cz nebo na tel. 491 426 201.

Státní zámek Náchod Státní zámek v Náchodě 

nabízí k pronájmu 
přízemí budovy Lesárny 
k využití cukrárna-kavárna. 
Info na tel. 491 426 201.

  J. Růžička, SZ Náchod
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* * *

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

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

duben
PROGRAM

www.decko–nachod.cz  4. 4. Vodníkova Hanička 

  4. 4. a 5. 4.  MUDr. Blanka Grummichová  Studnice 31 
        tel.: 491 422 104
  6. 4.  MUDr. Blanka Grummichová  Studnice 31 
        tel.: 491 422 104
 11. 4. a 12. 4.  MUDr. Milan Hýbl  Hálkova 367,
    Náchod    tel.: 491 428 636
  18. 4. a 19. 4.   MUDr. Vlasta Hýblová  Hálkova 367,
    Náchod    tel.: 491 428 636
  25. 4. a 26. 4.  MUDr. Ludmila Jánská  ZŠ TGM,  Bartoňova,
    Náchod    tel.: 491 421 604

AKCE PRO VEŘEJNOST
 čtvrtek 2. dubna od 9.00 do 12.00

VELIKONOČNÍ FIMO PRO HOLKY
Dopolední  modelování  z  polymerové 
hmoty FIMO pro zpestření velikonočních 
prázdnin,  tvorba  veselých  miniaturek, 
náušnic a přívěsků. Vhodné pro zájemce 
od 7 do 12 let  – 3 hodinový kurz od 9.00 
(do cca 12 h), s sebou přezůvky, pracovní 
oděv. Cena: 70 Kč (60 Kč pro členy) – po-
můcky a materiál v ceně. Info a přihlášky 
do 1. 4. na tel. 774 223 296 – Bc. T. Išová. 

 pátek 10. dubna od 15.30 do 17.30 
KERAMIKA NA ZKOUŠKU
Tentokrát na téma „JAKO MOTÝL Z KYT-
KY NA KYTKU“. Vyzkoušíte si práci s hlí-
nou při tematickém tvoření (pro děti i do-
spělé, děti do 6 let v doprovodu rodičů), 
další keramické pátky následně 15. 5., 5. 
6. 2015. S sebou: pracovní oděv, přezův-
ky, jednorázové vstupné: 30 Kč. Info: Tel. 
774 223 296 – Bc. T. Išová.

 sobota 11. dubna od 9.00 do 15.00
TANEČNÍ SOBOTA 3 – jednodenní taneč-
ní soustředění pro zájemce od 6 do 11 let
Těšte se na 4 lekce ve stylu Break dance 
a Street dance pod vedením profesionál-
ních  tanečníků. Cena 200 Kč  (program, 
oběd, svačina). Bližší informace podá Ja-
roslav Karásek.

 neděle 19. dubna od 14.00 do 17.00
NERF BITVA
Vžijte se do role válečníka a připravte se 
na taktické souboje a oblíbené bitvy po-
mocí „nerfky“ po celé budově Déčka.
Kdo nemá vlastní nervou, rádi zapůjčíme.
Více  informací  na  webu  Déčka  a  nebo 
u Gerda Weinlicha.

 VÝSTAVA výtvarných prací dětí v rám-
ci výtvarné soutěže MEZINÁRODNÍ PO-
HÁDKY pod názvem ZA POHÁDKOU 
DO FRANCIE – do 24. dubna. 
Bude možné zhlédnout v prostorách SVČ 
Déčko Náchod výstavu výtvarných prací 
– ilustrací pohádek, obrázků od dětí z ná-
chodských MŠ, ZŠ, ŠD a SVČ Déčko. Vý-
stava je VOLNĚ přístupná od 8 do 18.00 
hodin a veřejnost může hlasovat pro ně-
který z obrázků v anketě. Vernisáž vý-
stavy v pátek 6. 3. od 10.00 s vyhodnoce-

ním (velký sál Déčka), po skončení výstavy 
poputuje výstava do Francie  a obrázky 
od francouzských dětí k nám.

 středa 30. dubna od 15.30
VESELÉ ČARODĚJNIČKY aneb Tradiční ča-
rodějnické odpoledne na zahradě Déčka
Zahájení programu pro děti i jejich rodi-
če 15.30–16.30 (průběžné starty) od dol-
ní brány SVČ Déčko, putování po čarov-
ných místech s plněním kouzelných úkolů 
a začarovaných aktivit. Od 17.00 hodin 
program na pódiu, čarodějná přehlídka 
kostýmů, závody na koštěti, zapálení ča-
rodějného ohně, opékání buřtů, malová-
ní na obličej, tanec atd. do 18.00. Vstup-
né: čarodějnice a čarodějové v kostýmu 
20 Kč/ostatní 40 Kč (v ceně 1 porce občer-
stvení – buřtík, chléb a čaj), děti do 1 m 
a ZTP zdarma.

VELIKONOCE S DÉČKEM
 víkend 3.–5. dubna 

TANEČNÍ VELIKONOCE 
Bližší  informace  podá  Jaroslav  Karásek 
na tel.: 775 223 919.

AKCE MC MACÍČEK
 7. a 8. 4. CVIČENÍ S TLAPÍKEM 

S dětmi pozdravíme zvířátka v déčkovské 
Tlapíkárně, pokud máte možnost, zvířát-
ka budou určitě vděčná za malou dobrotu 
(suché pečivo, mrkvičku, jablíčko...

 úterý 14. 4. od 10.15 v herničce MC Ma-
cíček – přednáška dentální hygienistky  
J. KRÁLOVÉ – JAK NA DĚTSKÉ ZOUBKY
Vstupné: 40 Kč.

 V týdnu od 20. do 22. dubna si při pří-
ležitosti DNE ZEMĚ připomeneme „CO 
SKRÝVÁ LES“.

LETNÍ TÁBORY 2015
Na letní prázdniny připravilo SVČ Déčko 
Náchod 25 táborů. Nabízíme příměstské 
i pobytové tábory na každý týden prázd-
nin. Nabídku táborů najdete na www.
decko-nachod.cz. Těšíme  se  na  léto 
s Vámi.

VZDĚLÁVACÍ AKCE
 sobota 25. dubna – neděle 26. dubna – 

budova a zahrada Déčka Náchod
SEMINÁŘ – HRY, SOUTĚŽE A NÁMĚTY 
S PŘÍRODOVĚDNÝM ZAMĚŘENÍM (ve spo-
lupráci s NIDV a MŠMT)
Lektorka: Naděžda Kalábová, autorka ně-

kolika knih na toto téma – tématem je 
soubor her a aktivit na procvičení zna-
lostí  o  přírodě  zábavnou  formou,  dají 
se využít během vyučování, v hodinách 
matematiky, českého jazyka, pracovního 
vyučování, ve výtvarné či tělesné výcho-
vě i ve školní družině, v dětském oddíle 
a na táboře, prezentované hry jsou vhod-
né pro děti mladšího školního věk. Urče-
no pedagogickým pracovníkům SVČ, ŠD 
a ŠK, učitelům, pracovníkům NNO. Cena: 
650 Kč pro pedagogy a neziskové organi-
zace, 1750 Kč pro ostatní. V ceně je pro-
gram, ubytování (nutný vlastní spacák) 
a kompletní strava vč. pitného režimu.
Další  informace a  link na přihlašování 
www.decko-nachod.cz.

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO A ICM 
PRO MLÁDEŽ
(klub otevřený od 14.30 do 19.30)

 pondělí 20. dubna od 18.00 – TVORBA 
MAŇÁSKŮ aneb Podvečer plný vyrábění
Společně si vytvoříme prstové maňásky 
různých zvířátek z filcového papíru. Cena 
za materiál je 10 Kč. Tak neváhej a přijď!:-)

ŠPANĚLSKÝ TÝDEN
Ve spolupráci SVČ Déčka Náchod, Jirásko-
va gymnázia Náchod, Městské knihovny, 
města Náchod a Kulturní a sportovní na-
dace města Náchod budete mít možnost 
poznat španělskou kulturu v rámci ŠPA-
NĚLSKÉHO TÝDNE od 24. do 29. dubna 
2015. Celý týden probíhá v rámci progra-
mu Erasmus plus a s podporou Španělské-
ho velvyslanectví. 
Podrobnosti na plakátu na straně 17.

Bližší informace najdete na plakátech 
a na www stránkách spolupracujících or-
ganizací. WWW.DECKO – NACHOD.CZ
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Církve v Náchodě

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchodě Farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThD. Kontakt. 776 736 885, 491 426 22, e–mail: stanislav.
svarc@volny.cz, www. nachodinccshhk.cz. Bohoslužby: nedě-
le 8.30 hodin. Úřední hodiny: středa 15–17 hodin. Kolumbári-
um je otevřeno denně 9–17 hodin. Biblické hodiny čtvrtek 16.00 
–18.00 hodin.
Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, 
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409, www.nachod.far-
nost.cz, email: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pon-
dělí, 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. Bohosluž-
by 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. Příležitost k přijetí svátostí smíření v kostele sv. Vavřince 
před ranní a večerní mší sv. Na Zelený čtvrtek bohoslužba v kos-
tele sv. Vavřince v 18.00 hod., na Velký pátek v 16.00 hod. a na Bí-
lou sobotu v 19.00 hod.; na Neděli a Pondělí velikonoční jako 
každou neděli, kromě kostela sv. Michaela, kde na Pondělí veli-
konoční nebude mše sv. Povídání o Bohu a zpívání pro nejmen-
ší děti "Andělka" v pátek od 17.00 hod. na děkanství. Společen-
ství manželů, setkání nad Písmem s modlitbou se koná v neděli 
od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby matek“ vždy 2. neděli 
v měsíci od 19.30 a poslední pátek v měsíci po mši sv. na děkan-
ství. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela 2. čtvrtek v mě-
síci od 19.00. Všem čtenářům Náchodského zpravodaje a občanům 
města Náchoda jménem naší farnosti přeji krásné, spokojené, po-
žehnané prožití velikonočních svátků. P. ThLic. Mgr. Boguslaw Par-
tyka, děkan. 
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182, e-
-mail: nachod-sonov@evangnet.cz.  Bohoslužby  vždy  v  neděli 
v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Nácho-
dě, v 10.30 hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické 
bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). 
Na Velký pátek 3. 4. v 17.00 hod. nešpory ve sborovém domě v Ná-
chodě a od 18.00 hod. bohoslužby v Šonově. Na Boží hod veliko-
noční v neděli 5. 4. bohoslužby se slavením svaté večeře Páně 
v náchodském sborovém domě od 9.00 hodin, v kostele v Šonově 
od 10.30 hodin a v evangelickém kostele v Bohuslavicích od 14.00 
hodin. Biblická hodina v Harmonii v Náchodě ve čtvrtek 10. 4. 
od 9.30 hod. Schůzka dětí na faře v Šonově v pátek 17. 4. od 17.00 
hod. V sobotu 12. 4. společné bohoslužby pro celý sbor ve sbo-
rovém domě Církve bratrské v Náchodě, Purkyňova 584 od 9.30 
hodin, odpolední program od 14.00 hodin. V pátek 24. 4. večer 
s hostem Ing. Vlastimilem Čejpem od 17.30 hod. ve sborovém 
domě v Náchodě. Přehled všech akcí a aktuální informace nalez-
nete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro  (bývalá Soukromá střed-
ní  podnikatelská  škola),  kazatel  P.  Adame,  mo bil.  605  874  765,  
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova 584,  tel./fax. 491 427 332; kazatel  Ing. R.  Sta něk,  
e–mail. rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Ja vor nic-
ký, CSc.; stránky sboru. www.cb.cz/nachodin Bo ho služ by v neděli 
v 9.30 hodin, studium Bible ve středu v 18.30 hodin.
Církev Nový Život 
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin.

Senior klub „Harmonie 2“

www.fotopress.cz
FOTOKNIHY, FOTOKALENDÁŘE 

snadno a rychle přímo v Náchodě

Srdečně zveme své členy a příznivce na
Zdravotní besedu s paní MUDr. Petrou Horánskou
Téma: Diabetes – cukrovka, 1. typu, 2. typu, léčba, stravování, 
dotazy. Kdy: 22. 4. 2015 od 14.00 hod. Kde: V nekuřácké bezbari-
érové  hospůdce U Mílů v Náchodě na Plhově. Program: Informa-
ce o plánovaných akcích, o naší činnosti, zdravotní přednáška, 
dotazy, zkušenosti, překvapení (možná přijde i kouzelník), drob-
né občerstvení zajištěno. Vybíráme od členů 65 Kč, od nečlenů 
70 Kč. Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba 
se přihlásit včas, každou středu v klubovně SZdP – Palachova ul. 
přízemí, od 13–15 hod. Těšíme se na setkání s Vámi. 

Za výbor SZdP: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček 

V klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819 se sejdeme při následu-
jících programech:

 čtvrtek 2. 4. od 14 hod. „Romantika Jadranu“ – film nám pro-
mítne a o svých zážitcích bude vyprávět p. Zdeněk Nývlt;

 čtvrtek 9. 4. od 14 hod. „Trénování paměti“, zajímavou před-
nášku si pro nás připravila p. Mgr. Alena Naimanová;

 čtvrtek 16. 4. od 14 hod. „ Péče o pleť“ – poučná přednáška 
kosmetičky p. Nývltové bude jistě prospěšná naší generaci;

 čtvrtek 23. 4. jarní ZÁJEZD – odjezd v 6 hod. z ul. Za Teplár-
nou, návrat kolem 20 hod. Na programu je prohlídka zámku 
v Mnichově Hradišti, vinné sklepy na zámku v Mělníku, exkur-
ze v Auto Škoda v Mladé Boleslavi.
Informace o volných místech vždy ve čtvrtek odp. v Harmonii 2 nebo 
na tel. 775 242 562

 čtvrtek 30. 4. od 14 hod. „Přírodní krásy Skandinávie – Švéd-
sko“, film s hudebním doprovodem pro nás připravil a promít-
ne p. Otto Mach.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když 
nejsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové vý-
boru MO SD ČR.
Poznámka: na zbývající volná místa zájezdů se budete moci při-
hlásit v klubovně Harmonie 2 vždy ve čtvrtek odpoledne po pro-
gramu. Uzávěrka na jarní zájezd bude v pondělí 20. dubna.
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Pojďte s námi založit knihovnický les. 
POZOR!!! Změna paseky
Knihy mají už po řadu staletí své neodolatelné kouzlo a přitaž-
livost. My, knihovníci, tomu jsme rádi a snažíme se vám, čtená-
řům, vycházet vstříc, a mít pro vás knížky, které vás potěší. My-
slíme si ale, že bychom se měli, alespoň symbolicky, postarat 
také o to, aby bylo i za dalších sto let klasické knihy na co tisk-
nout. Proto jsme se rozhodli vysadit letos zjara 1000 stromků 
a založit tak knihovnický les.
 Nabízíme zároveň i vám, přátelům knih a knihovny, abyste se 
k nám přidali a pomohli tak vyrůst stránkám příštích knih. Pů-
vodně jsme měli sázet na zámeckém kopci, ale vše je jinak. Sázet 
nakonec budeme 18. dubna hned pod hotelem Vyhlídka, smě-
rem k Boru, u lyžařského vleku. Cesta bude od asfaltky vyzna-
čena šipkami. Ano, ano, máte pravdu, je to dál a víc do kopce, 
ale majitel Vyhlídky dovolil parkování před bránou i uvnitř are-
álu, pokud nebudeme překážet ubytovaným hostům. A od Vy-
hlídky je mnohem lepší rozhled na Náchod i na hory na obzoru. 
Sázení metodicky zaštítí a stromky dodají Lesy města Nácho-
da. Pracovní rukavice a svačinu si vezměte s sebou, a také, po-
kud máte, i polní lopatku nebo rýč, bude se hodit. A představte 
si ten pocit, až budete za 5, 10, 25, 50 let chodit procházkou ko-
lem, a říkat dětem, vnoučatům, pravnoučatům…

Rozvoz knih
nemocným  nebo  starším  občanům  se  uskuteční  ve  čtvrtek 
2. dubna v dopoledních hodinách.

Výstavy
  MODERNÍ INTERIÉROVÁ DEKORACE

Od 30. března do 1. dubna bude v hale knihovny k vidění výsta-
va moderní interiérové dekorace z tvorby studentů Střední ško-
ly propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí.

  ŠPANĚLSKÉ DNY V NÁCHODĚ
V pátek 24. dubna v 16 hodin vás v rámci Španělských dnů v Ná-
chodě zveme do haly knihovny na vernisáž výstavy fotografií 
studentů a absolventů Jiráskova gymnázia ze Španělska a Latin-
ské Ameriky. Na vernisáži se budou podávat španělská a latin-
skoamerická jídla, která připraví studenti a dobrovolníci z Déč-
ka, a nebude samozřejmě chybět ani tematický přípitek.

  VÝSTAVA ABECEDNÍČKŮ
V dubnu si můžete prohlédnout výstavu Abecedníčků, písmen-
kových knížek, které vytvořili druháci náchodských škol během 
programu Klíčování. Abecedníčky najdete v oddělení pro děti 
v pracovních dnech od 12.00 do 17.00 hodin.

  AMAG – Výtvarné studijní práce spolku Amag z. s. 
Zveme vás na výstavu náchodských výtvarníků. Vernisáž 1. 4. 
2015 v 17.00 hodin ve studovně. Výstava potrvá do 30. 4. 2015.

Náchodská univerzita volného času – 10. semestr
POZOR!!! Z vážných důvodů se odkládá přednáška Mgr. Anny 
Šabatové: Jak může pomoci veřejná ochránkyně práv. Náhradní 
termín upřesníme po domluvě se sekretariátem paní ombuds-
manky.

  27. 4. prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc.: Hmyzí rodiny a státy
Vstup pouze na průkazky NUVČ, pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz dějin umění
  7. 4.  Baroko: jeho vznik a hlavní proudy v architektuře
  21. 4. Klasicismus a empír, 19. století: stručný přehled (archi-

tektura a hlavní směry v malířství)

Cestovatelská přednáška
Ve středu 22. dubna vás zveme na promítání s přednáškou Vla-
dimíra Růžičky Objektivem potápěče. O cestování a potápění 
na ostrovech jižního Thajska a severní Malajsie (Ko Lanta, Ko 
Lipe a Langkawi) začne vyprávět v 17 hodin ve studovně knihov-
ny. Vstupné dobrovolné.

Dvě báby na hraní
Autorské čtení Olgy Landové a Cyrila Podolského doplní ky-
tara Táni Březinové, klavír Kristýny Šrámkové a možná přijdou 
i další hosté. Kdy? Ve čtvrtek 16. dubna v 18 hodin ve studovně.
Polická rodačka Olga Landová představí svoji prvotinu Smutek 
se dědí i další povídky z nově připravovaných knih. Animátor, 
scénárista, režisér a spisovatel Cyril Pohorský vám ukáže něco 
ze svojí rozsáhlé tvorby. Určitě se dostane i na oblíbené Krysáky.

Babi, dědo, jdeme do toho spolu!
V září máme v plánu otevřít druhý ročník projektu Babi, dědo, 
jdeme do toho spolu! Tématem bude tentokrát PŘÍRODA. Při-
dáte se?

Tato „experimentální univerzita“ hravou formou rozvíjí a po-
siluje mezigenerační vztahy a dětem rozšiřuje obzory v různých 
oblastech. Prarodič a vnouče ve věku od šesti do dvanácti let tvo-
ří studijní tým, který chodí do knihovny na „přednášky" a plní 
úkoly v terénu. Dvojice si navzájem pomáhá a radí při řešení 
různých úkolů.

 Přednášky se konají jednou měsíčně, vždy v sobotu, a je jich 
celkem deset během školního roku. Jsou přizpůsobeny dětské-
mu posluchači.

 Tématem pilotního dílu, který stále probíhá, je Hledání histo-
rie Náchoda a studijní týmy v něm putují časem. Máme za sebou 
sedm setkání. Stihli jsme již probrat pravěk, středověk, středo-
věké epidemie, tradice a zvyky našich předků, války, které pro-
šly Náchodem, slavné náchodské rodáky a byli jsme i na exkur-
zi u náchodských hasičů.

 Pokud byste měli chuť jít do toho od září s námi, zastavte se 
ve studovně.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích 
a na www.mknachod.cz. (Vo)

Městská knihovna Náchod informuje v dubnu 2015
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GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL
Napětí jako řemen a hlavní hrdina ostrý jako břitva… Souboj dvou oscarových drsňáků Seana Penna a Javiera Bardema – v rytmu výstřelů a hvízdajících kulek v akčním špionážním thrilleru. V hlav-
ních rolích Sean Penn a Javier Bardem. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VČELKA MÁJA
Připravte se na nebezpečnou cestu plnou dobrodružství, kouzel, zábavy a nových přátel. Mája, Vilík, Flip a všichni jejich kamarádi jsou zpátky! A s nimi nové příběhy v animované rodinné kome-
dii, uváděné v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

POPELKA
Klasická pohádka o dívce umouněné od popela, které ostatní posměšně říkají Popelka, o královském princi, tanečním bále a kouzelné víle kmotřičce, která – proměnou dýně a několika myšek – Po-
pelčin život navždy změní… Romantický rodinný pohádkový film uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč. Mládeži přístupný.

GHOUL
Hlad má mnoho podob… Temný thriller Petra Jákla. Příběh inspirovaný skutečným příběhem jednoho z nejzvrácenějších zločinců novodobé světové historie, ukrajinského kanibala Andreje Čikati-
la, plný tajemna, nevysvětlitelných událostí i děsivých setkání s jiným světem… Film uvádíme s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

OVEČKA SHAUN VE FILMU
Příběh o tom, jak si neumíme vážit důležitých věcí, které v životě máme, a někdy i zapomínáme na lidi a přátele, kteří nás milují… Rodinné animované dobrodružství o tom, jak se stádo v čele s oveč-
kou Shaun vydává do velkoměsta, aby našli farmáře a jeho věrného psa. A na této záchranné výpravě je čeká mnoho dobrodružství… Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

RYCHLE A ZBĚSILE 7
Pomsta se vrací domů… aneb i auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí! Zábavná adrenalinová akční jízda, ve které hrají Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, 
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Kurt Russell a další. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD
Volné pokračování úspěšná komedie z roku 2012, která vzala diváky na cestu se skupinou sedmi britských důchodců, kteří zariskovali a rozhodli se svůj odchod do důchodu vyřešit pobytem v nově 
otevřeném indickém hotelu, který se orientoval na „starší a krásnou“ klientelu. To nejlepší je teprve čeká… Hrají Maggie Smith, Richard Gere, Bill Nighy, Dev Patel, Judi Dench, David Strathairn 
a další. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

INTIMITY
Den strávený bez lásky je promarněný den… Romantický film, složený ze sedmi příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. Hrají Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Kristýna Leichtová, Tomáš Klus, 
Ondřej Vetchý, Jitka Ježková, Jaroslav Plesl, Petra Hřebíčková, Martin Stránský, Adéla Petřeková, Robert Jašków, Lada Jelínková, Michal Hruška, Marie Blahynková, Marika Procházková,
Leoš Noha a další. Režie Ivo Macharáček. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Nech se ovládat… Příběh podle knižního bestselleru E. L. Jamesové, jenž se stal celosvětovou literární senzací, která v rychlosti prodejů překonala i Harryho Pottera. České titulky. Vstupné 110 Kč. 
Mládeži do 15 let nepřístupný.

LOVCI A OBĚTI
Jste připraveni vidět život tak, jaký ve skutečnosti je? Akce, napětí, nadsázka i příběh velké lásky v novém českém filmu, natočeném podle skutečných příběhů. Hrají Martin Kraus, Tomáš Hanák, Ja-
romír Nosek, Veronika Freimanová, Karel Heřmánek st., Martin Písařík, Marek Vašut, Karel Heřmánek ml. a další. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ČAROVNÝ LES
Dávejte si pozor na svá přání… Vtipný a dojemný muzikál, který představuje klasické pohádkové příběhy Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Lociky - všechny spojené v původ-
ním příběhu. Hrají a zpívají Meryl Streep, Johnny Depp, Emily Blunt, Anna Kendrick, Chris Pine, Christine Baranski a další. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

ZVONILKA A TVOR NETVOR
Další ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek… Tentokráte se spřátelí se záhadným tvorem, který je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor. Animovaná rodinná 
komedie uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

POPELKA
Romantický rodinný pohádkový film uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč. Mládeži přístupný.

E.A.POE: PODIVNÝ EXPERIMENT
Kde je hranice mezi zdravým rozumem a šílenstvím? Kdo si troufne, najde odpověď v děsivé atmosféře viktoriánského ústavu pro choromyslné? Napínavý thriller vznikl podle povídky otce hororu 
a detektivky Edgara Allana Poea. V hlavních rolích Kate Beckinsale, Jim Sturgess, Ben Kingsley a Michael Caine. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VYBÍJENÁ
Groteska o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí, natočená podle bestselleru Michala Viewegha. Česká komedie režiséra Petra Nikolaeva. Vstupné 
100 Kč. Mládeži přístupný.

KOBRY A UŽOVKY
Drama o lidech, kteří ze zoufalství své existence kupí chybu za chybou, přičemž podléhají vlastním představám o krásném životě… Bratři hrají bratry – Matěj Hádek a Kryštof Hádek v hlavních ro-
lích filmu režiséra Jana Prušinovského (mj. Okresní přebor nebo Čtvrtá hvězda). Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PROTI PŘÍRODĚ
Cestou do drsné norské krajiny. Proti přírodě je přímočarý a humorný portrét muže, který se touží vymanit ze zajetých kolejí… České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KRÁLOVA ZAHRADNICE
Velká kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV, Krále Slunce. Co všechno skrývají zahrady ve Versailles? Velkolepou nádheru, ale také intriky, neřest, nenávist... a jeden překvapivý příběh s úžas-
nou Kate Winslet v hlavní roli. Režie i role francouzského krále se ujal Alan Rickman. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NEUTEČEŠ
Prožijte nejděsivější orgasmus! Jaké by to bylo, kdyby vás po nezávazném sexu místo lehkých výčitek svědomí začaly pronásledovat podivné démonické přízraky, které vás budou chtít zabít? Přes-
ně to můžete prožít s hororem Neutečeš. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
Superšpióni se nerodí… oni se líhnou! Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
Budou dělat vlny v našem světě… Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších animovaných postaviček na filmovém plátně! Rodinná animovaná i hraná dobrodružná komedie, 
uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč, děti 80 Kč. Mládeži přístupný.

MĚSTO 44
Láska za časů apokalypsy… Válečné drama, vyprávějící příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy jako by každý den měl být jejich posledním. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístup-
nost: od 12 let.

BABOVŘESKY 3
Pokračování letní komedie režiséra Zdeňka Trošky. S humorem o jedné udrbané a všehoschopné vesnici… Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

NOČNÍ BĚŽEC
Žádný hřích nezůstane bez trestu. Akční krimi drama o brooklynském gangsterovi, kterého pronásleduje kromě hříchů minulosti také zarputilý detektiv… V hlavních rolích Liam Neeson, Ed Ha-
rris a Joel Kinnaman. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

RYCHLE A ZBĚSILE 7
Pomsta se vrací domů… aneb i auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí! Zábavná adrenalinová akční jízda, ve které hrají Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, 
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Kurt Russell a další. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TEORIE VŠEHO
Jeho mysl změnila náš svět. Její láska změnila ten jeho… Výjimečný a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, ja-
kou kdy lidstvo poznalo. Eddie Redmayne získal Oscara za mužský herecký výkon v hlavní roli. Životopisné drama, uváděné s českými titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

POŘÁD JSEM TO JÁ
Je uznávanou profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat slova… Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné i inspirující… V hlavní roli Julianne Moore, která byla oceněna 
za tuto roli cenami Zlatý glóbus v kategorii Nejlepší herečka ve hraném filmu, Oscarem v kategorii Nejlepší herečka a cenou BAFTA v kategorii Nejlepší herečka v hlavní roli. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VYBÍJENÁ
OVEČKA SHAUN VE FILMU
KONEČNĚ DOMA
POPELKA
FOTOGRAF
PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ
S TVÁŘÍ ANDĚLA
NEUTEČEŠ
HODINOVÝ MANŽEL
VELKÁ ŠESTKA
AVENGERS: AGE OF ULTRON FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Premiéra v ČR i v celém světě!

 1. středa 17 a 19.30 hod.

2. čtvrtek pouze v 15 hod.

3. pátek pouze v 17 hod.

4. sobota pouze v 17 hod.
5. neděle pouze v 19.30 hod.

2. čtvrtek pouze v 17 hod.
3. pátek 10 a 15 hod.
4. so, 5. ne pouze v 15 hod.
6. pondělí pouze v 16 hod.
2. čtvrtek pouze v 19 hod.
3. pá, 4. so pouze v 19.15 hod.
5. ne, 7. út pouze v 17 hod.
6. pondělí pouze v 18 hod.
8. středa pouze v 19.30 hod.

7. úterý pouze v 19.30 hod.
8. středa pouze v 17 hod.

9. čtvrtek pouze v 17 hod.

9. čtvrtek pouze v 19.15 hod.

10. pátek pouze v 17 hod.
11. sobota pouze v 19.30 hod.

10. pátek pouze v 19.30 hod.
11. sobota pouze v 17 hod.
12. neděle pouze v 17 hod.

11. sobota pouze v 15 hod.

12. neděle pouze v 15 hod.

12. neděle pouze v 19.30 hod.
13. pondělí pouze v 17 hod.

13. pondělí pouze v 19.30 hod.

15. středa pouze v 17 hod.

15. středa pouze v 19.30 hod.

16. čtvrtek pouze v 17 hod.
17. pátek pouze v 19.30 hod.
18. sobota pouze v 19.30 hod.

16. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
17. pátek pouze v 17 hod.
18. sobota pouze v 17 hod.

18. sobota pouze v 15 hod.

19. neděle pouze ve 14.15 hod.

20. pondělí pouze v 17 hod.

21. úterý pouze v 17 hod.

20. pondělí pouze v 19.30 hod.
21. úterý pouze v 19.30 hod.
22. středa pouze v 17 hod.

22. středa pouze v 19.30 hod.

23. čtvrtek pouze v 19.30 hod.

23. čtvrtek pouze v 17 hod.
24. pátek pouze v 19.30 hod.

24. pátek pouze v 17 hod.

25. sobota pouze ve 13.45 hod.

25. sobota pouze v 15.30 hod.

26. neděle pouze v 16 hod.

26. neděle pouze v 18 hod.

27. pondělí pouze v 19.15 hod.

27. po, 28. út. pouze v 17 hod.

29. středa pouze v 17 hod.

29. středa pouze v 19.15 hod.

30. čtvrtek pouze v 16 hod.
30. čtvrtek pouze v 18 hod. – 3D
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ZÁMEK
Nové Mesto
nad Metují

Hlasujte na www.unasnazamku.cz

Který  lm chcete promítnout “U nás na zámku“?fi

1 Ecce homo Homolka
2 Pelíšky
3 Revival
4 Světáci
5 Vesničko má středisková

HUDBA - DIVADLO                        PIKNIK - TRHY

NOVE

LETNÍ

KINO!
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