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 Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v NáchoděBERÁNEK NÁCHOD a.s.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC Hronov, tel.: 491 483 646, IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119, IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 a RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.

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

Náchodská divadelní scéna uvádí divadelní představení

Alejandro Casona: TŘETÍ SLOVO
Režie: Ludmila Šmídová
Hra o třech jednáních v překladu Dr. Hany Posseltové
Je to příběh, ve kterém dvě hašteřivé, ale laskavé a milující tety, vyberou pro svého synovce mladou učitelku. Jaké je však překvapení, když se z žáčka vyklube dvaadvacetiletý muž, který za svůj život 
poznal pouze lov a divočinu v horách. 
Předprodej od 3. ledna 2018                                                     Vstupné: Kč 80,- 70,- 60,-
Divadlo AHA Praha uvádí pohádku

KVAK A ŽBLUŇK OD JARA DO VÁNOC
Hrají: Kryštof Nohýnek, Jakub Stich a Vratislav Hadraba
Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák Žbluňk jsou velcí kamarádi a oba se společně pouští během celého roku do řady dobrodružství. 
Předprodej od 22. ledna 2018       (pro děti od 3 let, 55 minut bez pauzy)                                                                                  Vstupné: Kč 50,-

MEDITACE 
s lektorkou Jógy Mgr. Jarmilou Koudelkovou Meditace pro vědomé spojení s tou částí nás samotných, která je naším vyšším já a pomáhá nám vyladit se na své vnitřní vedení
Předprodej od 8. ledna 2018                                                                                                                 Vstupné: Kč 90,-

VEČER KLASIKŮ 
Jiří VODIČKA - housle, Martin KASÍK - klavír
Program: L. van Beethoven, F. Liszt, N. Paganini, C. Franck
Předprodej již probíhá                                                                                                                               Vstupné: Kč 140,- 120,- 100,-

Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Sláva náchodským sportov cům“
Náchod je skutečným městem sportu. Za jeho dlouhou historii se tu narodili významní lyžaři, fotbalisté, boxeři, atleti i gymnasté. Přijďte si připomenout při této besedě největší úspěchy náchodských 
sportovců, klání, která se v Náchodě odehrála a mnoho dalšího. 
Rezervace míst na tel. 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                                                                                                                            Vstupné: Kč 30,-

MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI
Po Sousedském masopustním průvodu pořádaném SVČ Déčko Náchod Vás zveme do Městského divadla Dr. Josefa Čížka na zábavné odpoledne pro děti. Budeme tančit, soutěžit… zkrátka se dobře bavit.
Vstupné Kč 40,-, děti i dospělí v maskách zdarma 

MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ BÁL PRO DOSPĚLÉ
Zapomeňte na starosti a přijďte se bavit jako v dětství! Masku na sebe, dobrou náladu s sebou! Zábavu vám mimo jiné zpestří náchodští ochotníci. K tanci zahraje hudební skupina LUKO.
Předprodej vstupenek od 22. ledna 2018 Rezervace míst v sále na telefonu 736 613 465 od 7.00 do 15.00 hodin.                                           Vstupné Kč 50,- 
Divadlo Pod Palmovkou Praha

Woody Allen: MOCNÁ AFRODÍTÉ
Režie: Štěpánek Vojtěch      Hrají: Zdeněk Kupka, Tereza Dočkalová, Vendula Fialová, Stanislav Šárský, Ondřej Volejník a další.
Nejdojemnější komedie Woody Allena nejen o mileneckém mnohoúhelníku.  
Předprodej již probíhá                                                                                                                               Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-
Divadlo Náměstíčko uvádí pořad podle Jana Nerudy 

Z POVÍDEK MALOSTRANSKÝCH
Příběhy prostých lidí, měšťáků, tak jak je Neruda zažil a už jako dítě vnímal a díky svému skvělému pozorovacímu talentu i literárním schopnostem brilantně vypráví. 
Předprodej od 22. ledna 2018                                                                                                                                                                 Vstupné: Kč 60,-
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY - Martin Brunner   kytara + fl étna
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                           Vstupné: Kč 90,-

A studio Rubín Praha

Petr Kolečko: PADESÁTKA
Režie: Vojtěch Kotek                                Hrají: Ondřej Pavelka, Jakub Prachař, Marek Taclík
„Dědova zlomená hůlka je takovej jizerskej Excalibur“
Pavka je nejstarším žijícím členem tradiční běžkařské rodiny Bulánů. Bojí se, že syn Jura nedokáže naplnit jeho odkaz. Místo Jizerské padesátky ho totiž zajímají manželky rolbařů a členů horské služby.  
Předprodej již probíhá                                                               Představení je nevhodné pro děti do 15 let.                 Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Mýty a pověsti na Náchodsku“
Přestože mýty a legendy považujeme za smyšlenky bez reálného původu, nemusí tomu tak vždy být. I na Náchodsku máme několik zajímavých pověstí, které se nezrodily 
jen tak v hlavách našich předků, ale které mají skutečný podklad. Pojďme tedy při naší besedě rozkrývat starobylé příběhy. 
Rezervace míst na tel. 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                                                                                                       Vstupné: Kč 30,-

MALINA BROTHERS A KATEŘINA GARCÍA
pokřtí nové album v náchodském Beránku   -    Hostem a kmotrem, který na koncertu pokřtí CD, je Jan Čenský.
Předprodej již probíhá                                                                                                        Vstupné: v předprodeji Kč 200,- a na místě Kč 250,- 
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5. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

Další akce v únoru v Městském divadle Dr. Josefa Čížka:
Pátek  9. února 2018  ve 20.00 hodin Maturitní ples – SPŠ a SOU Nové Město nad Metují
Sobota  17. února 2018  v 19.00 hodin SMÍM PROSIT? – Ples Police Symphony Orchestra, z.s.
Pátek  23. února 2018  ve 20.00 hodin Maturitní ples – Gymnázium Dobruška
Sobota  24. ledna 2018  ve 20.00 hodin SLAVNOSTNÍ PLES MĚSTA NÁCHODA

6. koncert ab. cyklu - skupina „K“

NOVINKA

 6. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá 

 6. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá 

představení pro studenty i seniory
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dovoluji si tentokrát úvodník pojmout 
trochu netradičně a vybídnout tím k za-
myšlení v jakém Náchodě chceme žít a jak 
vnímat veřejný prostor. V posledních ně-
kolika letech se nám společně podaři-
lo naše okolí výrazně změnit a vytvořit 
tak prostředí, které není jenom prázdnou 
spojnicí ulic, domů a parkovišť. Vytvořili 
jsme společně místa, která nám umožňu-
jí se scházet a pohovořit s přáteli, souse-
dy, návštěvníky města. Můžeme se v ka-
ždodenním shonu na veřejných místech 
ve městě i jeho okolí zastavit, odpočinout, 
zamyslet se i relaxovat na stezkách v pří-
rodě, která je doslova na dosah. Nemusí-
me se stydět za své město. Stále je ovšem 
co zlepšovat. Proto ve spolupráci s oby-
vateli, uživateli a návštěvníky daných 
míst neustále zlepšujeme a doplňujeme 
veřejná prostranství, aby se na nich cí-
tili bezpečně, spokojeně a bylo možné je 
i plnohodnotně využít. Příkladem může 
být veřejné osvětlení, pobytové parky, 
opravny kol na cyklostezkách, altány, in-
formační panely, umělecké prvky, moder-
ní mobiliář atd. Mám vždy radost, když 
zlepšování veřejného prostoru není jen 
v rukou jeho představitelů, ale podílí se 
na něm i občané města Náchoda, vlastníci 
nemovitostí a pozemků. Pokud společně 
táhnou za jeden provaz, jsou schopni dojít 
ke kompromisům, je to na tváři Náchoda 
vidět. Rozkvétá jako květina, o kterou je 
ovšem nutné pečovat. Nepochybuji o tom, 
že chceme žít v krásném a funkčním pro-
středí, které slouží nám všem. Nicméně 
v posledním roce se množí případy van-

dalismu a úmyslného poškozování nejen 
obecního majetku, ale i soukromého. Vel-
mi nás to trápí a pokládáme si vždy otáz-
ku, proč se tak děje a zda vynaložené úsilí 
a veřejné prostředky nepřichází nazmar. 
Nově vybudované zastávky i zrekonstru-
ované fasády jsou posprejovány, vybave-
ní veřejných sportovišť a dětských hřišť 
je bezdůvodně demolováno, nářadí slou-
žící cyklistům k bezodkladným opravám 
je odcizeno a barbarsky poškozováno, ač-
koliv je v obchodech dostupné pro kaž-
dého, informační cedule na vycházko-
vých okruzích jsou doslova rozmlácené, 
nová výsadba květin je přes noc ukrade-
na či zdevastována. Stejně tak nepřispívá 
ke vzhledu našeho města odkládání a od-
hazování odpadků nejen v okolí kontejne-
rů. A poslední otřesný případ, kdy došlo 
k poškození symbolu Vánoc, vyřezávané-
ho betlému, celou situaci pouze dokreslu-
je. Důvody, které k tomu některé pachate-
le vedou, lze jen těžko pochopit, rozhodně 
je nelze omluvit. Vše se nedá ošetřit ka-
merovým systémem, všude nemůže stát 
a hlídkovat policie. Je na každém z nás, 
aby nebyl lhostejný k ničení svého oko-
lí a zapojil se do jeho utváření a ochrany. 
Chci vás o to požádat, ať již formou vý-
chovy svých dětí, prevencí ve svém okolí, 
aktivním přístupem při zjištění takového 
jednání či upozorněním na již poškozený 
majetek. Nenechme si své okolí vzít, zni-
čit, nenechme si vzít vůli po jeho budo-
vání, neustupujme bezohlednosti. Chce-
me město, kde se dobře žije!

Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta

Milí spoluobčané, 
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Zprávy 
z radnice
Rada města 18. 12. 2017
Jednání rady města se zúčast-
nilo všech devět radních.
Číselný popis u zprávy před-
stavuje poměr hlasů při hlaso-
vání PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Majetkoprávní úkony obce
 RM schválila bezúplatné zřízení věc-

ného břemene služebnosti stezky a ces-
ty k pozemkům č. 109/1, č. 110, č. 677/3,  
č. 677/4, č. 740/4 v Bělovsi ve prospěch 
města Náchoda. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
k nájemní smlouvě s vlastníky domu čp. 
65 v Tyršově ulici v Náchodě. Za umístě-
ní kamerového bodu se sjednává od 1. 1. 
2018 nájemné ve výši 1.000 Kč/rok. 
 9-0-0

 RM souhlasila s tím, aby uzavřená ná-
jemní smlouva mezi městem Náchod 
a příspěvkovou organizací Jiráskovo 
gymnázium na pronájem st. parcely č. 
643, na které se nachází část objektu ZŠ 
Komenského zůstala v platnosti a proza-
tím do doby vypořádání tohoto majetko-
právního vztahu nebyla vyplácena dotace 
na úhradu nákladů za užívání atletického 
stadionu Na Hamrech. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodat-
ku k nájemní smlouvě uzavřené se spo-
lečností PROFIT REAL, a.s. Dodatkem se 
mění forma úhrady nájemného. Dodatek 
se uzavírá s účinností od 1. 1. 2018. Ostat-
ní ustanovení nájemní smlouvy se nemě-
ní a zůstávají v platnosti. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a.s. El. kabelové vede-
ní je umístěno pod povrchem pozemkové 
parcely č. 2006 v ulici Dolní Úvoz. Celko-
vá délka el. vedení uloženého v pozemko-
vé parcele města je 11 m. Smlouva se uza-
vírá na dobu neurčitou. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene, které spo-
čívá v uložení kanalizační přípojky pod 
povrchem pozemkové parcely č. 191/30 
v katastrálním území Babí u Náchoda. 
Kanalizace zasahuje do pozemkové par-
cely města v délce 3,82 m. Břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 
5.000 Kč + DPH. Smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou a žadatel uhradí ná-
klady související se zápisem věcného bře-
mene do katastru nemovitostí. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemkové 
parcely č. 139/1 (část parkoviště v ulici 
Riegrova) o výměře 51 m2, pro umístě-
ní prodejního stánku. Smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou s účinností od 1. 1. 
2018 do 31. 12. 2022. Nájemce bude hra-
dit nájemné ve výši 58.206 Kč/rok s kaž-
doročním navýšením o inflaci. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene, které spo-
čívá v uložení kanalizační přípojky pod 
povrchem pozemkové parcely č. 541/1 
v katastrálním území Lipí u Náchoda. Ka-
nalizace zasahuje do pozemkové parcely 
města v délce 58 m. Břemeno bude zřízeno 
za jednorázovou úhradu ve výši 5.800 Kč 
+ DPH a smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou. 9-0-0
Hasičská zbrojnice Náchod – smlouva 
o postoupení práv a povinností

 RM souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o postoupení práv a povinností územní-
ho rozhodnutí na novostavbu hasičské 
zbrojnice v Náchodě – část IS 04 přípojka 
elektro společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
zastoupené firmou ENERGOLAND spol. 
s r.o.
Veřejnoprávní smlouva 
s městysem Velké Poříčí 9-0-0

 RM schválila novou veřejnoprávní 
smlouvu o výkonu činností Městské poli-
cie Náchod na území městyse Velké Poříčí. 

 RM schválila též dohodu města Nácho-
da a městyse Velké Poříčí o zrušení před-
chozí veřejnoprávní smlouvy z roku 2007 
o zajišťování výkonu úkolů podle zákona 
o obecní policii. 
Program prevence 
kriminality pro rok 2018 9-0-0

 RM schválila vyhlášení „Programu pre-
vence kriminality pro rok 2018“.
Více informací na www.mestonachod.cz.
Vyhlášení Dotačního programu   9-0-0 
na podporu sociálních služeb 2018

 RM schválila vyhlášení „Programu 
na podporu spolků a ostatních nezisko-
vých organizací v oblasti sociálních slu-
žeb na rok 2018“.
Vyhlášení Dotačního programu 
na podporu vzdělávání 2018 9-0-0

 RM schválila vyhlášení „Programu 
na podporu spolků a ostatních nezis-
kových organizací v oblasti vzdělávání 
na rok 2018“.
Programy pro poskytování dotací 
na podporu sportu pro rok 2018 9-0-0

 RM schválila vyhlášení „Programu pro 
poskytování dotací právnickým a fyzic-
kým osobám na podporu sportu“, „Pro-
gramu pro poskytování dotací z výno-
su města ze sázkových her právnickým 
a fyzickým osobám na podporu sportu“ 
a „Programu pro poskytování dotací z vý-
nosu města ze sázkových her na podpo-
ru individuálního sportu fyzických osob 
reprezentujících město Náchod v meziná-
rodním měřítku“ pro rok 2018.

TELEGRAFICKY: 
 RM nesouhlasila s navrženým postu-

pem a žádostí pana Jaroslava Faltyse 
a Pavla Čtvrtečky uvedených v dopise ze 
dne 20. 11. 2017 na odvodnění a zpřístup-
nění historických štol a doporučila žada-
telům jednat s NPÚ. 9-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání ko-
mise výstavby a územního plánování ko-

nané dne 6. 12. 2017 a z jednání kulturní 
komise konané 11. 12. 2017. 9-0-0

  RM schválila posudek pracovní skupiny 
komise životního prostředí a čistoty měs-
ta a souhlasila, aby Město Náchod podalo 
žádost o povolení kácení dřevin dle návr-
hu této skupiny. 9-0-0 

 RM schválila čerpání fondu investic 
na pořízení datového úložiště Synology 
DS 1817 v částce 49.820 Kč, s počátečním 
prostorem 8TB a možností dalšího rozší-
ření diskových polí pro příspěvkovou or-
ganizaci Kino Vesmír Náchod. 9-0-0

 RM vzala na vědomí žádost AMK – BE-
SIP dětské dopravní hřiště o navýšení do-
tace s tím, že potřebné částky jsou zahr-
nuty ve schváleném rozpočtu 2018.  9-0-0

 RM zamítla žádost MO AVZO TSČ ČR 
(provozovatel Autokempu Náchod) o do-
taci na modernizaci kanalizace kempu 
z důvodu naplnění limitu dotací pro rok 
2018. 9-0-0

 RM zamítla žádost firmy AUTOCENT-
RUM Leoš Malík a uložila vedení města 
jednat se současným vlastníkem parkovi-
ště Tepenská o možnosti odkupu tohoto 
pozemku do vlastnictví města nebo o uza-
vření smlouvy o nájmu pozemku na více 
než 5 let a následně řešit prašnost v tom-
to prostoru. 9-0-0

 RM schválila znění výběrového řízení 
na pozici ředitele městské příspěvkové or-
ganizace Sportovní zařízení města Nácho-
da. 9-0-0

 RM schválila záměr na vysazení Strom-
ku Olgy Havlové v rámci iniciativy Výbo-
ru dobré vůle Nadace Olgy Havlové na po-
zemku ve vlastnictví města (p. p. č. 1134/1 
v k. ú. Náchod). 9-0-0

 RM nemá námitek proti zřízení soukro-
mé Základní školy Expedice v souladu se 
školským zákonem. 9-0-0

Rada města 8. 1. 2018  
Jednání rady města se zúčastnilo všech de-
vět radních.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s udělením plné moci 
Klubu Montace Náchod, z. s., se zajiště-
ním geometrického zaměření části po-
zemku č. 833/3 v k. ú. Náchod v prosto-
ru mezi pozemkovou parcelou č. 833/16 
(pozemek okolo bunkru) a pozemkovou 
parcelou č. 1998/1 (lesní cesta) v rozsahu 
stanoveném dohodou ze dne 24. 5. 2017 
(do 1 000 m2). 9-0-0

 RM zrušila svoje usnesení ze dne 18. 12. 
2017 týkající se záměru přenechat části 
pozemkových parcel do užívání vlastní-
kům bytových jednotek domu čp. 1591, 
čp. 1592, čp. 1593, čp. 1594, čp. 1595, čp. 
1596, čp. 1597, čp. 1598, čp. 1599, čp. 1600 
ulice Běloveská a schválila zveřejnění zá-
měru výpůjčky částí pozemkových parcel 
č. 2268, č. 2269, č. 2270, č. 2271, č. 2272, 
č. 2273, č. 2274, č. 2275, č. 2276, č. 2277 
o celkové výměře 100 m2 v katastrálním 
území Náchod v ulici Běloveské Stavební-
mu bytovému družstvu Náchod. 9-0-0



ÚNOR 3ZPRÁVY Z RADNICE

na projekt Železniční most v km 59,648 
(podjezd) a propojení ulic Raisova – Par-
kány v Náchodě“ do Státního fondu do-
pravní infrastruktury do výzvy „Křížení 
místních a veřejně přístupných účelových 
komunikací s nadřazenou infrastruktu-
rou“ a pověřila odbor investic a rozvoje 
města ke zpracování žádosti.

 RM schválila znění a uzavření „Dohody 
o financování výstavby „Železniční most 
v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Rai-
sova – Parkány v Náchodě“ se Správou že-
lezniční dopravní cesty, státní organizací 
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.
Projekt „Lávka přes železniční trať 
– Náchod“ 9-0-0

 RM souhlasila se zpracováním a podá-
ním žádosti včetně zpracování studie pro-
veditelnosti na projekt „Lávka přes želez-
niční trať Náchod“ společností CENTRUM 
EVROPSKÉHO PROJEKTOVÁNÍ a. s., Hradec 
Králové za nabídkovou cenu 29.645 Kč vč. 
DPH a schválila uzavření příkazní smlou-
vy.
Návrh na zřízení pracovní skupiny „Cyk-
lotrasy Náchod + infrastruktura“   9-0-0

 RM souhlasila s ustanovením pracov-
ní skupiny „Cyklotrasy Náchod + infra-
struktura“ v navrženém složení členů pra-
covní skupiny.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s tím, aby v průběhu roku 

2018 bylo započato s částečnou úhradou 
otevřeného střednědobého revolvingové-
ho úvěru 2017/2018 v souladu s průběž-
ným plánováním cash-flow roku 2018. 
 9-0-0

 RM vzala na vědomí informaci o vydá-
ní právního aktu k projektu Rozvoj infor-
mačních a komunikačních systémů města 
Náchod spolufinancovaného z Integrova-
ného regionálního operačního progra-
mu. 9-0-0

 RM schválila hlavní partnerství města 
Náchoda na plesu „Smíme prosit?“ pořá-
daném Police Symphony Orchestra včet-
ně slevy z pronájmu Městského diva-
dla Dr. Josefa Čížka ve výši 25 000 Kč vč. 
DPH. 9-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
na aktualizaci a úpravu projektové do-
kumentace „Rekonstrukce víceúčelového 
hřiště veřejného stadionu Hamra“. 9-0-0

 RM pověřila místostarostu Miroslava 
Bráta zjištěním informací o regionu Ťa-
čiv – Zakarpatská Ukrajina. Součástí po-
věření je mandát pro jednání s představi-
teli ukrajinské samosprávy s cílem získání 
konkretizovaných informací o možnos-
tech spolupráce v rámci případných part-
nerských kontaktů Náchoda s městem 
Tačiv – v návaznosti na Memorandum 
o spolupráci, které s tímto ukrajinským 
regionem podepsali v roce 2017 předsta-
vitelé Královéhradeckého kraje. Získa-
né informace v podobě textové a obrazo-
vé předloží místostarosta Brát městské 
radě. 9-0-0

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování jednat s Úřadem pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových o bez-
úplatném převodu pozemku p. č. 427/3 
o výměře 7 m2, který je v chodníku před 
areálem budovy Technických služeb Ná-
chod, pozemku p. č. 622/6 o výměře 86 m2 
v Bělovsi a koupi pozemku p.č. 50/2 o vý-
měře 4 m2 sousedící s TS Náchod do ma-
jetku města. 9-0-0
Kontroly a audity ve veřejné
správě 9-0-0

 RM vzala na vědomí předložené zprá-
vy o výsledcích kontrol za rok 2017 u pří-
spěvkových organizací města a příjemců 
dotací.

 RM schválila plán kontrol a auditů 
ve veřejné správě na rok 2018.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spo-
lupráci při zajištění dopravní obsluž-
nosti veřejnou linkovou dopravou mezi 
Královéhradeckým krajem a městem Ná-
chod 9-0-0

 RM schválila uzavření dodatku 
ke smlouvě o vzájemné spolupráci při za-
jištění dopravní obslužnosti veřejnou lin-
kovou dopravou mezi Královéhradeckým 
krajem a městem Náchod. Tímto dodat-
kem se aktualizuje cena za opravní výkon 
vyplývající ze smlouvy s Královéhradec-
kým krajem, jejímž předmětem je zajiš-
tění dopravní obslužnosti veřejnou linko-
vou dopravou mezi Náchodem a městem 
Kudowa-Zdrój.
Zápisy z komisí 9-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání 
letopisecké a místopisné komise ze dne 
11. 12. 2017 a zápis z jednání kontrolního 
výboru ze dne 11. 12. 2017.

 RM souhlasila s uvedením jména Jin-
dřicha Roubíčka na tabuli s významnými 
osobnostmi na Staroměstském hřbitově.

 RM uložila odboru kultury, sportu a ces-
tovního ruchu předložit návrh na umís-
tění busty TGM na Masarykově náměs-
tí vč. rozpočtu, doplnění desky Dr. Josefa 
Čížka na Beránku a vše k výročí založe-
ní republiky.
Zpráva o činnosti Městského informač-
ního centra Náchod za rok 2017 9-0-0

 RM vzala na vědomí Zprávu o činnosti 
Městského informačního centra Náchod 
za rok 2017 a uložila předkládat zprávu 
pololetně s členěním na turisty ČR, zahra-
niční a občany Náchoda.
Oprava – rekonstrukce sociálních 
zařízení v ZŠ 1. Máje 9-0-0

  RM souhlasila s vystavením objednáv-
ky na pro společnost VŠE pro stavby s.r.o.
Městský úřad Zámecká 1845 – technic-
ký dozor a koordinátor BOZP 9-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
na výkon služeb technického dozoru sta-
vebníka a koordinátora BOZP na stavbu 
„Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě“ 
panu Michalu Novákovi, Mezilesí.
Propojení ulic Raisova – Parkány 
v Náchodě a dohoda o financování  9-0-0

 RM souhlasila s podáním žádosti 

 RM trvá na svém usnesení z 16. 10. 2017 
a zamítla žádost České pošty s. p. o pře-
vzetí provozoven České pošty v OC Albert 
v rámci programu Pošta Partner a navrhu-
je České poště a.s. tuto službu nabídnout 
jiným subjektům, např. firmám a obcho-
dům, které mají sídlo v této části měs-
ta Náchoda a poskytovatelům služeb pod 
oborem činnosti č. 47. Současně radní do-
poručili zastupitelstvu města zamítnout 
žádost České pošty s. p. o převzetí provo-
zoven České pošty v Českoskalické čp. 192 
a OC Albert v rámci programu Pošta Part-
ner. 9-0-0

 RM vzala na vědomí předloženou zprá-
vu městské exekutorky o vymožených 
částkách za rok 2017. 9-0-0

Na konci roku 2017 byla nainstalována 
na zimním stadionu nová vzduchotechni-
ka. Tato adsorpční odvlhčovací vzducho-
technika zajistí odvlhčení haly, kde vlh-
kost dosahuje až 98 %.

Hlavním přínosem je zbavení se vlhkos-
ti v celém objektu (sklady, chodby). Výraz-
ně se také zlepší podmínky pro kvalitu 
ledu a pro návštěvníky prostředí pro dý-
chání při sportu.

Bonusem bude, že na jaře, v létě a na 
podzim, nebude v prostorách stadionu 
mlha a orosená plexiskla. Dodavatelem 
nové vzduchotechniky za 1,8 mil. Kč byla 
firma HI – SERVIS vzduchotechnika, s.r.o. 
z Brna.

Zimní stadion  
v Náchodě má novou 
vzduchotechniku
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               KRONIKA narození a svatby
V prosinci 2017 se narodili:
 1.12. Zdeňka Roušarová
 2.12. Matyáš Brejtr
 3.12. William Kafka
 6.12. Vojta Bauer
 8.12. Matěj Beneš
 11.12. Anna Kvasničáková
   Richard Jakub
13.12. Adrian Kuru
20.12. Eva Barbora Železová

21.12. Luka Severýn
22.12. Anna Prázová
23.12. Eliška Hepnarová
28.12. Lilly Golasová
30.12. Josef Karvai

V prosinci 2017 uzavřeli manželství:
15.12.  Miroslav Juriga, Náchod
  Lenka Macháčková, Náchod

Bezpříspěvkoví dárci krve jsou lidé, 
kterým není lhostejný osud neznámého 
člověka. Věnují svůj drahocenný čas ve 
snaze zachránit život lidem po těžkých 
autohaváriích, pomoci prodloužit a zkva-
litnit život nemocným, pomáhají při zota-
vení maminky po těžkém porodu, záleží 
jim na životě malého dítěte, …… darují 
jim část sebe. 

Poděkování a ocenění od Českého čer-
veného kříže se jim dostává jen při jubilej-

Dárcovství krve – vysoce humánní čin
ních odběrech – za 10, 20, 40 odběrů jsou 
oceňováni medailemi prof. MUDr. Jana 
Janského a za 80, 120, 160 odběrů Zlatý-
mi kříži III., II. a I. třídy.

V roce 2017 bylo v náchodské oblas-
ti oceněno 166 dárců bronzovou medai-
lí, 132 dárců stříbrnou medailí, 83 dárců 
zlatou medailí a 39 dárců Zlatým křížem 
III. třídy. Ocenění Zlatým křížem II. tří-
dy získalo 21 dárců a zlatý kříž I. stup-
ně 8 dárců. 

Věříme, že nově ocenění dárci krve bu-
dou příkladem pro všechny zdravé spolu-
občany k darování této vzácné tekutiny. 

A na závěr díky vám všem, vážení dárci 
krve, díky za odvahu a odhodlání pomoci 
druhému člověku. 

Do nového roku vám přeji pevné zdra-
ví, štěstí a mnoho osobních úspěchů.

Těším se v letošním roce zase na setká-
ní s vámi.             

L. Zelená – OS ČČK Náchod

Milí Náchoďáci, 
starosta Jan Birke vyzval 1. advent-

ní neděli, při rozsvěcování vánočního 
stromu, k adventnímu zamyšlení nad 
rozrůstajícím se náchodským betlé-
mem.

Svatá rodina, Josef, Marie a Ježíšek 
v jesličkách, která vytvořila základ 
betlému v roce 2016, byla v loňském 
roce obohacena o beránka, ovečku 
a jehně. Tato sestava by ale nemuse-
la být konečná…

Vyhlašujeme ANKETU pro všech-
ny, kteří se chtějí touto cestou podílet 
na spoluvytváření náchodského sym-
bolu Vánoc. Napište nám, jaké další 
postavy by neměly v rozrůstajícím se 
betlému chybět. Dva nebo tři nejlep-
ší nápady pak předáme řezbáři panu 
Miroslavu Křížovi z Jásenné, který je 
autorem všech doposud vytvořených 
postav a vy se pak můžete těšit na ad-
ventní čas roku 2018 a opět početněj-
ší náchodský betlém.

Vaše návrhy nám můžete sdělit 
elektronicky na e-mail: s.matoulko-
va@mestonachod.cz nebo písemně 
prostřednictvím označené schránky 
v podatelně radnice (Masarykovo nám. 
40) do pátku 23. 2. 2018.

Těšíme se na vaše nápady!

ANKETA
Náchodský betlém se roz-
roste o nové postavy

Přechodem na nový systém v registru 
řidičů dojde ke změnám v postupu výmě-
ny řidičských průkazů. Fotografie se bu-
dou od 1. července 2018 pořizovat přímo 
na pracovišti registru řidičů. Z technic-
kých důvodů bude ke dni 31. března 
2018 ukončena činnost fotografa v budo-
vě Městského úřadu Němcové 2020. Záro-
veň bychom touto cestou chtěli poděkovat 
panu Štěpovi za dlouholetou spolupráci.

Od 1. dubna 2018 do 30. června 2018 
bude nutné zajistit si aktuální doklado-
vou fotografii mimo budovu městského 
úřadu (např. ul. Palackého OD Zefyr, Fo-
tolab, apod.) !!!

Děkujeme za pochopení a shovívavost při 
přechodu na nový systém registru řidičů.

UPOZORNĚNÍ 
– změny v agendě registru řidičů!

Při pohledu z okna na zasněžené kop-
ce se většina z nás nemůže dočkat, až se 
oddá zimním sportům. Po veliké sněhové 
nadílce v lednu se všichni milovníci běž-
kování, sjezdového lyžování rádi dozvě-
dí, kde jsou protaženy trasy pro běžkaře, 
i který lyžařský areál je v provozu a jaké 
tam vládnou podmínky. 

Zimní radovánky jsou v plném proudu!
Obdivovat krásy zimní krajiny Klad-

ského pomezí můžete jako turisté i lyža-
ři s využitím dvou linek skibusů. Vyra-
zit na výlet bez auta lze od 30. 12. 2017 
a poté každou sobotu až do 24. 2. 2018 pří-
mo z náchodského autobusového nádraží.

První linka vede z Náchoda přes Hro-
nov, Červený Kostelec, Malé Svatoňovice 
a Úpici na Odolov. Druhá jezdí z Nácho-
da přes Kudowu Zdrój do Karłówa. Kaž- 
doroční provoz skibusů a úpravu při-
bližně 300 km lyžařských tratí zajišťuje 
v Kladském pomezí Branka, o. p. s. ve spo-
lupráci s Královéhradeckým krajem. Pro 
běžkaře je letos připravena novinka v po-
době možnosti sledování aktuálního sta-
vu úpravy běžeckých tras v Kladském po-
mezí na www.bilestopy.cz

Podrobné jízdní řády skibusů, aktuální 
sněhové zpravodajství a tipy na lyžařské 
výlety naleznete na ski.kladskepomezi.cz 
nebo na www.kladskepomezi.cz. V Měst-
ském informačním centru je k dispozi-
ci podrobná mapa běžeckých tras se se-
znamem lyžařských areálů v okolí – Zima 
v Kladském pomezí.
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V pondělí 15. ledna 2018 náhle neče-
kaně zemřel nejstarší náchodský rodák 
a občan pan Vlastimil Šubert. Bylo mu 
přesně na den 104 let a 2 měsíce. Jistě 
měl v tomto věku na odchod nárok, přes-
to mne smutná zpráva zaskočila. Vždyť 
měl ještě tolik plánů a jen o pár dní dří-
ve jsme o nich spolu hovořili. Především 
o tom, jak postupují práce na jeho pamě-
tech. Myšlenka na jejich sepsání a vydá-
ní vznikla při oslavách jeho stých naro-
zenin před čtyřmi lety, kdy si lidé kolem 
něj a hlavně on sám uvědomil výjimeč-
nost faktu, že prožil v Náchodě téměř 
celé 20. století. Vždyť komu se to podaří? 
A komu se v jeho věku podaří si všechny 
zážitky a prožitky nejen pamatovat (tře-
bas s malými nepřesnostmi), ale také pou-
tavě a vtipně formulovat? 

O tom se mohli přesvědčit mnozí, kdo 
se s ním setkávali buď v soukromí, nebo 
při přátelském posezení v Bavorce či v Bo-
natu v Bělovsi, kde bydlel, a také přímo 
ve městě. Vlastimil Šubert oplývající or-

Odešel nejstarší náchodský pamětník
ganizačním talentem a přátelskou spole-
čenskou povahou se stal před lety jedním 
z organizátorů setkávání generačních 
přátel ve vinárně Panorama, později se 
schůzky přesunuly do vinotéky naproti 
gymnáziu. Považuji za čest, že jsem po-
sledních deset let měla možnost vždy prv-
ní středu v měsíci posedět u sklenky vína 
se členy neformálního Klubu pamětní-
ků a poslouchat jejich vzpomínání, čas-
to i komentáře k současnému životu. Stali 
se z nás přátelé, a jak jich zákonitě ubý-
valo, snažila jsem se schůzky nevynechá-
vat. Pan Šubert společnosti dominoval a já 
ho zde poznala nejen jako výborného pa-
mětníka a skvělého vypravěče, ale hlav-
ně jako člověka, který většinu svého více 
než stoletého života věnoval službě veřej-
nosti, přičemž si dokázal plnit svá osobní 
přání, jako člověka, který víc než na sebe 
myslel na druhé a vždy hleděl je nějakým 
způsobem potěšit.

Při posledním rozloučení ve smuteční 
síni zazněla v rámci církevního obřadu 
vedeného farářem Církve československé 
husitské také vzpomínka na životní pří-
běh Vlastimila Šuberta. Od dětství pro-
žitého v partě plhovských kluků, přes 
činnost na městském úřadě v Náchodě, 
působení v oblasti propagace běloveských 
lázní, založení a vedení vlastního papí-
renského podniku, práci v družstvu Sněž-
ka, až po angažovanost po listopadu 1989, 
cestovatelské aktivity a příkladnou péči 
o rodinu. To vše a mnohem více mělo být 
obsahem jeho pamětí. Nevím, kolik toho 
stačil namluvit na zvukový záznam, pro 
poruchu zraku nemohl psát. Něco však je 
zaznamenáno určitě a věřím, že se v bu-
doucnu dočkáme přepisu. A kdyby ne, 
pan Vlastimil Šubert zůstane jistě ještě 
dlouho v paměti své široké rodiny, přátel 
a známých a všech vděčných bývalých po-
sluchačů jeho vyprávění.

 Za Klub pamětníků 
Lydia Baštecká 

V úterý 23. 1. 2018 proběhla na Zim-
ním stadionu v Náchodě akce Týden hoke-
je v rámci projektu „Pojď hrát hokej“. Tý-
den hokeje je série sportovních akcí pro 
děti ve věku 4–8 let a jejich rodiče. 

Tato akce měla v Náchodě velký úspěch. 
Přivedla na zimní stadion více jak 40 dětí 
a asi 60 rodičů a jejich doprovodu. Děti 
měly unikátní příležitost seznámit se 
s ledním hokejem a vytvořit si svůj pr-
votní hokejový zážitek. Pro děti byl při-
praven zábavný program na ledě i mimo 
něj, rodiče měli možnost se detailně se-
známit s tím, co obnáší mít doma malé-
ho hokejistu, a jaký je přínos ledního ho-
keje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

V rámci celého programu proběhlo 
zaregistrování 25 dětí do projektu Pojď 
hrát hokej a Hokejka. Dětem byly zapůj-
čeny hokejové přilby pro bezpečné brus-
lení na ledě a s pomocí trenérů a asistentů 
HC Náchod byly děti ustrojeny a uvedeny 
na ledovou plochu, kde absolvovaly výuku 
bruslení, hry a soutěže. Tyto aktivity or-
ganizovalo na ledě 10 trenérů LH, kteří se 
po celou dobu věnovali více jak 44 dětem. 
Potom následovala ukázka tréninku mini-
hokeje, kde mladí hráči HC Náchod roční-
ků 2010 a 2011 předvedli trénink pod ve-
dením svých trenérů. Pro všechny to byl 
vynikající zážitek a pro mladé náchodské 
naděje i velká motivace pro následující zá-
pasy i tréninky. Celá akce byla doplněna 
prezentací práce s dětmi v LH a ukázkou 
materiální podpory ČSLH. Pro účastníky 
bylo zajištěno občerstvení. O dobrou at-
mosféru na zimáku se staralo 17 pořada-
telů členů HC Náchod, příjemná hudba, 
při které dominovala píseň Pojď hrát ho-
kej. V klubovně HC Náchod mohli účast-
níci zhlédnout hokejové video a prezenta-
ci o projektu „Pojď hrát hokej“.

Kromě zážitku z bruslení a ledního ho-
keje si každé dítě navíc s sebou domů od-
neslo hodnotný dárek. HC Náchod ve spo-
lupráci s Českým svazem ledního hokeje 
pořádal na Zimním stadionu v Náchodě 
tuto akci v rámci Týdne hokeje. Zveme 
nové zájemce o LH a Hokejovou školu 
bruslení na pravidelné tréninky (kaž-
dé úterý od 16.00 hod a v sobotu od 8.00 
hod).           Ludvík Berger, vedoucí trenér HC

Akce 
„Pojď hrát hokej“ 
v Náchodě
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Únorová výročí
Na letošní únor připadá již 70. výročí 
událostí, které znamenaly konec nadějí 
na demokratický vývoj v naší republice 
po druhé světové válce. Začalo více než 
čtyřicetileté období komunistické totali-
ty, jejíž následky bohužel dodnes přetrvá-
vají, a co je horší, zdá se, že jsme se z toho 
moc nepoučili. 
V únoru 1828 založil učitel Karel Kejklí-
ček školní knihovnu, jednu z prvních v Če-
chách. Knihovna sloužila nejen školní 
mládeži, ale i občanům města.
2. února 1993 byl Václav Havel zvolen 
prvním českým prezidentem.
4. února 1808 se narodil jeden z našich 
nejvýznamnějších dramatiků Josef Kaje-
tán Tyl. V období kolem roku 1848 byl 
i významným novinářem.
8. února 1908 se narodil dlouholetý pro-
fesor náchodského gymnázia Josef Hru-
becký.
12. února 1933 se narodil akademic-
ký malíř Vladimír Suchánek. Maturo-
val na náchodském gymnáziu, v Nácho-
dě mnohokrát vystavoval a má tu mnoho 
přátel. Patří mezi světově uznávané gra-
fiky. 
13. února 1933 se narodil fotograf Broni-
slav Hofman, mj. autor fotografií v knize 
Náchod, to krásné město Kostelec.
17. února 1943 se narodil bibliograf, kni-
hovník Ladislav Vacina. Působil v ná-
chodské knihovně, zpracoval řadu biblio-
grafií regionálních osobností i událostí.
21. února 1903 se narodil učitel, sbormis-
tr a výborný pěvec Augustin Ptáček. Pě-
vecký sbor Hron dovedl udržet i v nejtěž-
ších historických obdobích.
23. února 1908 zemřel básník Svatopluk 
Čech. Pro náchodskou slavnost v roce 
1892 napsal báseň o Komenském. Jeho 
jméno nesla i někdejší náchodská „čte-
nářská jednota“.
23. února 1938 se narodil režisér Jiří Men-
zl, který rád vzpomíná na své návštěvy 
u příbuzných v Náchodě na Plhově.
26. února 1918 se v Náchodě narodil 
MUDr. Josef Dítě, dlouholetý primář or-
topedického oddělení náchodské nemoc-
nice.
27. února 2003 zemřel violoncellista Lu-
bomír Nemasta, významná osobnost ná-
chodského hudebního života, sólista or-
chestru FOK.
27. února 2013 zemřel hudební sklada-
tel Jaroslav Celba, známý zejména hud-
bou k televizním večerníčkům. Náchodu 
věnoval dvě mše – Mši pro sv. Vavřince 
a Náchodskou mši vánoční na slova Libo-
ra Volného. Tu jsme slyšeli před Vánoce-
mi v Beránku.
28. února 1893 se v Úpici narodila akade-
mická malířka Julie Mezerová – Winte-
rová, jejíž dílo je do značné míry spjato 
s naším regionem.                                (AF)

Mnozí z nás si jistě ještě pamatují, jak 
důležitým mezníkem byl pro minulý re-
žim 25. únor 1948. Pro ty, kteří nevědí, 
alespoň krátké vysvětlení. Jakmile skon-
čila druhá světová válka a obnovila se sa-
mostatnost našeho státu, mnozí z oby-
vatel ztratili důvěru k předválečným 
politickým stranám, jímž dávali za vinu 
události, k nimž došlo. Novou alternati-
vu představovali komunisté, kteří se opí-
rali o vítězství Sovětského svazu ve válce. 
Důvěra v KSČ byla natolik silná, že během 
parlamentních voleb v roce 1946 získala 
většinu mandátů a do čela vlády zasedl 
Klement Gottwald. Např. v Náchodě zís-
kala KSČ 3039 hlasů (34,13 %), ale v těs-
ném závěsu za ní byli národní socialisté, 
kteří obdrželi 2966 hlasů (32,25 %). Od vo-
leb již vedla krátká cesta k únorovým udá-
lostem roku 1948. Ty odstartovalo odvolá-
ní osmi obvodních velitelů Sboru národní 
bezpečnosti v Praze, čímž bezpečnostní 
aparát v hlavním městě převzali komu-
nisté. Ministři koaličních stran ostře vy-
stoupili proti těmto komunistickým prak-
tikám a pod pohrůžkou demise žádali 
zpětné dosazení odvolaných policejních 
úředníků. Když Gottwald odmítl, dvanáct 
ministrů ze tří nekomunistických stran 
20. února podalo demisi. Jednalo se však 
jen o menšinu a vláda nemohla být po-
dle zákonných předpisů rozpuštěna. Gott-
wald navrhl Benešovi, aby mohl vládu do-
plnit levicově smýšlejícími politiky. Beneš 
přijal. Přestože 24. února 1948 podali de-
misi ještě další dva sociálně demokratič-
tí ministři, bylo definitivně rozhodnuto 
– komunisté se stali vítězi. O den pozdě-
ji defilovaly po Václavském náměstí jed-
notky Lidových milicí. Před početnými 
davy vystoupil Gottwald a prohlásil onu 
památnou větu: „Právě se vracím z Hradu 
od prezidenta republiky. ... Mohu vám sdě-
lit, že pan prezident všechny mé návrhy přes-

ně tak, jak byly podány, přijal“. V dalších 
dnech došlo k obměně vedoucích funkci-
onářů v celé republice. A jak tomu bylo 
u nás v Náchodě?

Podle instrukcí závodního akčního 
výboru se v Náchodě 25. února vytvořil 
okresní akční výbor, v jehož čele stanulo 
18 představitelů, mezi nimi např. Jan Rin-
ges (tehdejší ředitel národního podniku 
Východočeské bavlnářské závody Náchod-
-Staré Město), JUDr. Bohumil Smola (okres-
ní soudce), Josef Pytlík (architekt) nebo 
Ing. Karel Ulrich (předseda Okresního ná-
rodního výboru v Náchodě). Téhož odpole-
dne byli do kanceláře předsedy městského 
národního výboru na 14. hodinu pozváni 
členové rady (nekomunisté) Alois Tašner, 
František Novotný, Josef Mánek, Josef Erle-
bach a Karel Kašpar, kde jim nový předse-
da MěNV Antonín Mojžíš oznámil, že jim 
akční výbor zrušil členství. 

Ihned po jejich uvolnění z funkcí byl 
ustanoven místní akční výbor, do něhož 
byli dosazeni „spolehliví“ lidé, kteří tak 
získali do rukou všechny městské odbory. 
Místní akční výbor byl vybaven značnou 
pravomocí. Měl dohlížet na práci městské-
ho národního výboru, rozhodovat a navr-
hovat změny v hospodářských otázkách 
a nařízeních. Další jeho funkcí bylo prově-
řování členů různých organizací a spolků. 
Členové místního akčního výboru ještě 
koncem února 1948 schválili na své usta-
vující schůzi zavedení nového pozdravu. 
Napříště si již všichni měli tykat a zdravit 
se „soudruhu“ a „soudružko“. 

Ač byl 25. únor pro komunisty vítěz-
ný, neznamenal definitivní konec pro ti-
síce lidí, kteří se chtěli pokusit o změnu 
stávající situace. Jedním z nich byl Rudolf 
Macek z Náchoda, tehdy důstojník čsl. ar-
mády, který po letech vzpomínal na onen 
únor takto: „V  únoru  1948  mě  odstrani-
li od útvaru, abych nebyl přítomen. Právě 

v té době jsem byl na kur-
zu ve Špindlerově Mlýně. 
Pak jsme poznali, že nás 
vlastně vyřadili z útvaru, 
abychom náhodou něja-
kým  způsobem  nemoh-
li s vojáky zakročit, pro-
tože my jsme byli známí 
jako  protikomunisté.  Já 
v tu neděli 25. února od-
jel do Náchoda a s brat-
rem  jsme  si  řekli,  že  to-
hle není možné, že bude 
potřeba proti tomu něco 
dělat.“ Oba bratři pak 
v dalších letech na Ná-
chodsku řídili odbojo-
vou organizaci. Za svou 
protistátní činnost byli 
odsouzeni k mnohale-
tým žalářům.

Richard Švanda

Proč byl únor 1948 vlastně vítězný?
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Historické církevní stavby
2. Kostel sv. Vavřince – gotická stavba

Kostel uprostřed náměstí najdeme jen v několika českých měs-
tech. Připomeňme si alespoň plzeňskou katedrálu sv. Bartolomě-
je, ve středních Čechách Kostelec nad Černými lesy s kostelem 
sv. Andělů strážných a v Královéhradeckém kraji Chlumec nad 
Cidlinou s děkanským kostelem sv. Voršily. 

Náchodský kostel svatého Vavřince byl založen jako kostel 
městské obce v okamžiku, kdy bylo lokační město opatřováno 
opevněním a když se ukázalo, že fara a kostel sv. Jana Křtitele 
na Starém Městě stojí příliš daleko. Lze předpokládat, že první 
kostel byl provizorní, dřevěný. Zatím nevyřešenou otázkou je, 
kdy došlo k založení samotného města, když první výskyt jmé-
na Náchod v roce 1254 se může týkat jeho předchůdce ve Starém 
Městě. Podezřelá je i dosavadní absence archeologických nále-
zů z 2. poloviny 13. století z plochy 
uvnitř města. Město totiž mohlo být 
založeno až v 1. čtvrtině 14. století 
pod mezitím postaveným hradem. 
Nejpozději na počátku 2. třetiny 
14. století podnikli obyvatelé účin-
né kroky ke stavbě zděného koste-
la uvnitř města a k přemístění fary. 
Již v roce 1336 daroval Hynek zva-
ný Hajman z Dubé, držitel Náchoda 
a patron náchodskému kostelu úrok 
z Krčína. Pokud tento plat náležel 
kostelu sv. Vavřince, pak měl zajistit 
peněžní prostředky na jeho stavbu 
a provoz. To je tedy první nepřímá 
písemná zpráva o existenci kostela 
v Náchodě.

Uvnitř hradeb bylo místo již jen 
na poměrně velkém náměstí, v jehož 
středu byl kostel vystavěn. Měl by 
být správně orientován k východu, 
příčinou posunu osy k východoseve-
rovýchodu nejspíše bylo šikmé smě-
řování hlavní ulice přes náměstí, 
nelze však odvrhnout ani záměrné 
orientování kostela na polohu slun-
ce o nejdůležitějších křesťanských 
svátcích. Farní budova pak obsadila 
volné místo nad stávající zástavbou 
na úpatí strmého svahu hradního 
kopce. Přes velikost náměstí nebyl kolem kostela založen hřbi-
tov, který zůstal ve Starém Městě. Pouze nejvýznamnější osoby 
byly pohřbívány pod podlahou kostela sv. Vavřince – majitelé 
hradu, kněží a snad i vrchnostenští úředníci spočinuli v presby-
táři, měšťané v lodi.

Kostelní stavba je vyzděna ze směsi lomových kamenů míst-
ního původu - slepenců, bílého pískovce a permských červených 
pískovců, spojovaných na vápno bohatou maltou. Nároží byla ar-
mována kvádry bělavého křemenného pískovce. Po obvodě kos-
tela obíhá sokl, ukončený pískovcovou římsou s výžlabkem. Ob-
délná, původně plochostropá loď o vnějších rozměrech 16x13 m 
byla oproti dnešnímu stavu kratší o jednu třetinu. Stopy starší 
západní stěny byly nalezeny při obnově interiéru v letech 2010-
2011 po otlučení omítek. Vstup do kostela umožňoval široký por-
tál od jihu, nahrazený později menším pravoúhlým portálkem. 
Ze severu vede do lodi velmi dobře dochovaný užší lomený por-
tál s bohatší profilací, vybavený zevnitř závorou k zajištění dve-
ří. Lze předpokládat, že v západní stěně se nacházel hlavní vchod 
s bohatě zdobeným portálem. Původní okna byla nejspíše zříze-
na v místech dnešních, mohla však být užší. Neprofilovaný ví-
tězný oblouk seskládaný z pískovcových kvádrů je lomený. Při 

poslední obnově se v jeho patách podařilo odhalit profilovanou 
soklovou římsu. V severním boku vítězného oblouku je dodateč-
ně vytesaný drobný výklenek o profilu lomeného oblouku. Na již-
ní části vítězného oblouku se v omítce zachoval zbytek výzdoby 
– iluzivní kvádrová armatura.

Poměrně široký presbytář ukončuje polygon o pěti stranách 
osmiúhelníka, osvětlují jej čtyři široká okna s lomenými záklen-
ky, původně vybavená kružbami na středových prutech. Dvě 
pole klenby presbytáře spočívají na konzolách v podobě fantas-
tických masek s vypoulenými očními bulvami a pootevřenými 
rty. Štíhlá hrušková klenební žebra se stýkají v jednoduchých 
svornících. Podoba konzol vychází z parléřovských předloh 
v pražské svatovítské katedrále či na Staroměstské mostecké 

věži, náchodské jsou však jednoduš-
ší a hrubší, mohly vzniknout v po-
slední čtvrtině 14. století. 

Zřejmě až při vyhnání zdiva 
do úrovně soklu došlo k rozšíření 
kostela o věž na jižním boku pres-
bytáře. Do její východní stěny to-
tiž zabíhá úsek soklové římsy v dél-
ce opěráku, ale nárožní kvádr nebo 
spáru v navázání případného opě-
ráku a věže se při poslední opravě 
nepodařilo nalézt. Navíc úzké okno 
vmáčknuté mezi opěrák a věž i klen-
ba presbytáře dokládají, že k založe-
ní věže došlo nedlouho po založení 
presbytáře.

Dokončení nejstarší stavby lze 
spojit s daty 1402, kdy bylo v koste-
le zřízeno oltářnické místo, a 1403, 
kdy byl založen oltář sv. Mikuláše. 
Kromě něj zde tehdy byl i oltář Pan-
ny Marie a v roce 1415 další dva ol-
táře (sv. Petra a Pavla a sv. Ondře-
je), ke kterým byla zřízena odkazem 
Jetřicha z Janovic další oltářnická 
místa s platem ze vsi Výravy na tře-
bechovickém panství v držení spříz-
něného rodu pánů z Dubé. Kostel vy-
hořel spolu s celým městem v roce 
1441, a když po roce 1456 náchod-

ské panství konečně získal jeho právoplatný dědic Jiří z Kunštá-
tu a Poděbrad, doplnil v roce 1463 vybavení kostela o křtitelnici 
od Ondřeje Ptáčka z Kutné Hory. Z pozdější pozdně gotické výba-
vy kostela se zachovalo nezvykle bohatě provedené sanktuárium 
v severní stěně presbytáře, osazené do míst staršího sanktuáře 
v 70. letech 15. století v době držby Náchoda Jindřichem starším 
Minsterberským. Boky obdélného výklenku sanktuária zdůraz-
ňují sochy andělů, stojících na konzolách vyrůstajících z řím-
sy a podepíraných štíty s nejstarším vyobrazením znaku města 
a znakem knížat Minsterberských, synů krále Jiřího z Poděbrad. 
V nadpraží se nachází rouška s obrazem Kristovy tváře (Verai-
kon), celý sanktuář překrývá trojúhelný štít (vimperk) s postran-
ními vížkami (fiálami) a vše ukončuje krycí římsa. Částečně do-
chovanou kovanou mřížku, uloženou v muzejní sbírce, nahradila 
kopie. Pozdně gotický je i sedlový portál do přízemí jižní věže. 
Gotickou podobu kostela zachycuje veduta Náchoda v cestov-
ním albu falckraběte Otty Heinricha z let 1536–1537. Věž je zde 
zobrazena jako minimálně třípatrová, dělená římsami a zakon-
čená hrázděným podstřeším a vysokou stanovou střechou (viz 
obr.). Viditelná je i západní stěna lodi se třemi vysokými okny 
a menším ve štítě.                              Ing. Jiří Slavík – Mgr. Jan Čížek
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NOVINKY 
z Městského 
informačního 
centra 

Výroční turistická známka k 100. výročí 
vzniku Československa – Náchod

V letošním roce si připomínáme 
100. výročí vzniku Československa a jako 
hmotnou památku na tyto jubilejní osla-
vy jsme ve spolupráci s fi rmou Turistické 
známky vytvořili pro naše město výroč-
ní turistickou známku ze speciální edice. 
V prodeji je za cenu 35 Kč.

Nová publikace z našeho regionu 
– průvodce z řady „Česko všemi 
smysly“ – Kladské pomezí, Náchodsko, 
Broumovsko

Ve 12 kapitolách budete zavedeni do Ja-
roměře a Josefova, České Skalice, Nové-
ho Města nad Metují, Náchoda, Hronova, 
Jestřebích hor nebo Police nad Metu-
jí a Broumova. Součástí je také přilehlé 
kladské (polské) příhraničí s atraktivním 
národním parkem Stolové hory, jemuž vé-
vodí známá Hejšovina, nezapomeneme 
na Kudowu-Zdrój, Vambeřice nebo pod-
zemní město Osówka. Průvodce se vě-
nuje přírodě, historickým a technickým 
památkám a také možnostem aktivního 
trávení volného času. Nechybí ani zajíma-
vosti a praktické informace, včetně ote-
víracích dob, možností ubytování, kon-
taktů.

Průvodce vyšel za podpory Králové-
hradeckého kraje a je doplněn souborem 
slevových poukázek a vstupenek plat-
ných do konce r. 2020. Publikaci zakoupí-
te za cenu 299 Kč.

Se začátkem nového roku přicházejí 
opět každoroční povinnosti platit míst-
ní poplatky. Dobrou zprávou pro náchod-
ské občany je fakt, že poplatek za odpa-
dy se v roce 2018 nezvyšuje. Ti, co zaplatí 
do konce února 2018, výrazně ušetří. 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů stanovuje základní sazbu míst-
ního poplatku za komunální odpad pro 
rok 2018 na částku 650 Kč za osobu, tzn. 
ve stejné výši jako v loňském roce. Nezmě-
něn zůstává i systém slev. Ten, kdo zapla-
tí celý poplatek do 28. 2. 2018, získá slevu 
ve výši 200 Kč a může tak zaplatit stejně 
jako v letech předchozích – 450 Kč.

Při platbě ročního poplatku v období 
od 1. 3. do 31. 5. 2018 činí sleva 150 Kč 
z celkové roční sazby poplatku a zaplatí-
te 500 Kč. Do 30. 9. 2018, kdy je nutné po-
platek uhradit nejpozději, platí základní 
sazba 650 Kč, po tomto datu se již navy-

Poplatek za odpady 
se ani v roce 2018 v Náchodě nezvyšuje!

šuje o sankci ve výši 50 % (tj. o příslušen-
ství poplatku).

Jak poplatek uhradit? Bezhotovost-
ním převodem na účet č. 19337551/0100 
vedený u Komerční banky, a. s., variabil-
ní symbol – rodné číslo poplatníka, spe-
cifi cký symbol – číslo domu, složenkou 
nebo hotově na Městském úřadu v Ná-
chodě na adrese Němcové 2020 (vedle po-
likliniky) – v úterý a ve čtvrtek od 8.00 
do 14.00 hodin, v pondělí a ve středu 
od 8.00 do 17.00 hodin, v pátek od 8.00 
do 11.00 hodin.

Nezapomeňte tedy zaplatit "poplatek 
za odpad" včas – výrazně ušetříte!

Dále upozorňujeme občany, kteří bu-
dou chtít uplatnit svůj nárok na osvobo-
zení dle článku 6 OZV č. 5/2015, aby tak 
nezapomněli učinit nejpozději do 30. 9. 
2018 (doložením skutečností s aktuálním 
datem roku 2018). Pokud takto neučiní, 
nárok na osvobození jim zanikne (toto 
platí pro všechny druhy osvobození uve-
dené v OZV č. 5/2015).

Dne 20. 12. 2017 vyhlásilo město Ná-
chod následující dotační programy 
na podporu sportovní činnosti pro rok 
2017:
1) Program pro poskytování dotací práv-

nickým a fyzickým osobám na podpo-
ru sportu

2) Program pro poskytování dotací z vý-
nosu města ze sázkových her právnic-
kým a fyzickým osobám na podporu 
sportu

3) Program pro poskytování dotací z vý-
nosu města ze sázkových her na pod-
poru individuálního sportu fyzických 
osob reprezentujících město Náchod 
v mezinárodním měřítku

Dotační programy 
na podporu sportu pro rok 2018

Znění dotačních programů včetně for-
muláře žádosti a formulářů povinných pří-
loh naleznete na internetových stránkách 
města Náchoda v sekci Život v Náchodě/
Sport/Sportovní dotace (http://www.mesto-
nachod.cz/zivot-v-nachode/sport/dotace).

Žádosti o dotace z těchto dotačních pro-
gramů můžete podávat od 22. 1. do 28. 2. 
2018 v listinné podobě na podatelnu MěÚ 
Náchod.

Více informací naleznete na inter-
netových stránkách města Náchoda 
nebo kontaktujte odbor kultury, spor-
tu a cestovního ruchu MěÚ Náchod 
(e-mail: jan.spacek@mestonachod.cz, tel.: 
491 405 218, 778 434 178).

Ve dnech 18.–21. ledna 2018 probě-
hl na brněnském výstavišti největší ve-
letrh cestovního ruchu v České republi-

Město Náchod na veletrhu GO a REGIONTOUR
ce GO a REGIONTOUR. V letošním roce se 
město Náchod prezentovalo v rámci turi-
stické oblasti Kladské pomezí ve společ-
ném stánku Východních Čech. I zde v sou-
vislosti s oslavami 100. výročí založení 
Československa panovala prvorepubliko-
vá atmosféra – dámy oděné do krásných 
šatů, pánové s motýlky vítali příchozí 
v kavárně, která byla součástí expozice. 

Samotní návštěvníci směřovali své 
otázky především na možnosti aktivního 
vyžití v turistické oblasti – turistické tra-
sy a cyklostezky, dále potom na novinky 
z posledních let. V neposlední řadě byl zá-
jem návštěvníků i o tipy na výlety pro ro-
diny s dětmi a možnosti ubytování.

MĚSTO NÁCHOD, PRIMÁTOR a. s., BERÁNEK NÁCHOD a. s.
pořádají

24. února 2018 ve 20.00 hodin
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Večerem provází Karel Voříšek 

P R O G R A M 
VELKÝ SÁL

20.00  Předtančení JM DANCE 

20.15  Taneční série hudební skupiny Relax 

20.40  Host večera Ilona Csáková
21.15  Spolek panstva na Tvrzi Žíželeves

21.30  Předání cen Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
21.50  Předtančení JM DANCE 

21.55  Taneční série hudební skupiny Relax
22.30  Host večera Standa Hložek 

23.05  Taneční série hudební skupiny Relax
24.00  Soutěž o bohaté ceny

00.20  Taneční série hudební skupiny Relax
02.00  Zakončení plesu

KAVÁRNA
Hradecká cimbálová muzika 

21.30–02.30 hodin

Předprodej vstupenek od 8. února 2018 v Městském informačním centru, Masarykovo náměstí 1, Náchod, tel. 491 426 060
Vstupné: velký sál 200 Kč, malý sál 150 Kč, stání 100 Kč

REPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍ

PLES
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MĚSTO NÁCHOD, PRIMÁTOR a. s., BERÁNEK NÁCHOD a. s.
pořádají

24. února 2018 ve 20.00 hodin
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Večerem provází Karel Voříšek 

P R O G R A M 
VELKÝ SÁL

20.00  Předtančení JM DANCE 

20.15  Taneční série hudební skupiny Relax 

20.40  Host večera Ilona Csáková
21.15  Spolek panstva na Tvrzi Žíželeves

21.30  Předání cen Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
21.50  Předtančení JM DANCE 

21.55  Taneční série hudební skupiny Relax
22.30  Host večera Standa Hložek 

23.05  Taneční série hudební skupiny Relax
24.00  Soutěž o bohaté ceny

00.20  Taneční série hudební skupiny Relax
02.00  Zakončení plesu

KAVÁRNA
Hradecká cimbálová muzika 

21.30–02.30 hodin

Předprodej vstupenek od 8. února 2018 v Městském informačním centru, Masarykovo náměstí 1, Náchod, tel. 491 426 060
Vstupné: velký sál 200 Kč, malý sál 150 Kč, stání 100 Kč
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Přijďte se podívat, kde můžete pracovat, nebo si jen 
prohlédněte, jak se vyrábí díly na Auto roku 2018 v ČR 
Škoda Karoq nebo na další zhruba čtvrtinu všech ev-
ropských osobních automobilů. V sobotu 17. února do-
poledne budou v Saar Gummi připraveny prohlídky 
pro zájemce, kteří se přihlásí na tel. 731 687 204 nebo 
na adrese martin.kuchar@saargummi.com. Zavolej-
te a domluvte si hodinu návštěvy. 
Na Škoda Karoq dodává Saar Gummi vnitřní těsně-
ní dveří a těsnění pátých dveří. Protože vůz vyhrál 
anketu českých automobilových novinářů, ve které 
byly nominovány modely bez ohledu na zemi půvo-
du, získala firma právo používat označení Dodavatel 
pro Auto roku 2018 v ČR. Podobné označení používa-
la vloni, kdy anketu vyhrál vůz Škoda Kodiaq, a o dva 
roky dříve při vítězství vozu Škoda Fabia. 
Saar Gummi pravidelně vítězí ve výběrových řízeních 
na dodávky vytlačovaných pryžových těsnění pro nej-
většího tuzemského výrobce automobilů a společnost 
je úspěšná i u dalších značek koncernu Volkswagen. 
Svoji produkci však uplatňuje při dodávkách pro větši-
nu evropských značek a kvůli množství zakázek, pře-
kračujících kapacitu výroby, nyní dokončuje výstavbu 
nové výrobní haly.       (pl)

Česká Saar Gummi 
Den otevřených dveří 

v Saar Gummi bude 17. února 2018

45 000 Kč
40 000 Kč
35 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů a po plném 
zapracování, pracoviště Červený Kostelec.

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Koordinátor - seřizovač 
Provozní elektrikář 
Skladník/manipulant

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výro-
bě vytlačovaných pryžových těsnění pro au-
tomobily, hledá zaměstnance na pozice:

Cíl projektu: 
Cílem projektu je vybudování bezpeč-

ného přepravního koridoru pro cyklisty, 
a to pro každodenní běžnou nemotorovou 
dopravu do zaměstnání, do škol, za služ-
bami a za zájmovou činností. Projekt na-
vazuje na již zrealizovanou první etapu. 
Realizací dojde k bezpečnému a kapacit-
nímu propojení okrajových částí města 
s jeho centrem podél hlavní dopravní tep-
ny. Zároveň bude zajištěn bezpečný pohyb 
chodců podél frekventované komunikace.

Výstup projektu: 
Realizací projektu dojde ke zvýšení 

bezpečnosti v dopravě díky rekonstruk-
ci stávajícího chodníku, který je umístěn 
podél jízdních pruhů pro cyklisty v při-
druženém prostoru silnice I. třídy, přizpů-
sobený osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace.

Rekonstrukce chodníků a zřízení cyk-
listických pruhů na ulicích Českoskalic-
ká, Pražská v Náchodě

Na jaře roku 2017 byla zahájena II. eta-
pa stavebních prací spočívající v rekon-
strukci chodníků, veřejného osvětlení, ná-
stupišť veřejné dopravy a nový bezpečný 

Rekonstrukce chodníků 
a zřízení cyklistických pruhů 
na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě 
– II.etapa CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0005856

přepravní koridor pro cyklisty v ulicích 
Českoskalická, Pražská s cílem zvýšení 
bezpečnosti cyklistů. Zhotovitelem prací 
v objemu 37 mil. Kč vč. DPH je firma SO-
VIS CZ, a.s. z Hradce Králové. 

Stavba probíhala v koordinaci staveb-
ních prací se stavbou I/33 Náchod, kde in-
vestorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Dne 16. listopadu 2017 proběhlo slavnost-
ní otevření opravené silnice I/33 a přidru-
žených zřízených nových jízdních pruhů 
pro cyklisty a chodníků. Práce na chodní-
cích, veřejném osvětlení a cyklistických 
pruzích spadajících do II. etapy budou do-
končeny v červenci 2018. 

Projekt „Rekonstrukce chodníků a zříze-
ní cyklistických pruhů na ulicích Českoska-
lická, Pražská v Náchodě – II. etapa“, CZ.06.
1.37/0.0/0.0/16_077/0005856 se uchází o pod-
poru z prostředků Evropské unie – Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj a ze státního 
rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního programu. 

V sobotu 6. ledna se na pevnosti Dob-
rošov sešli pracovníci CHKO Orlické hory, 
Krkonošského národního parku a Muzea 
východních Čech v Hradci Králové, aby 
spočítali zimující netopýry v podzemních 
katakombách. Po osmi hodinách stráve-
ných v podzemí přišla dobrá zpráva. Ne-
topýrům se tu stále daří a jejich počty 
se zvyšují. V letošním roce na Dobrošo-
vě zimují: vrápenec malý 304 exemplá-
řů, netopýr velký 48, netopýr brvitý 345 
(z dříve kroužkovaných jeden samec po 21 
letech, dva po 18 a jeden po 17 letech; je-
den exemplář kroužkován před 7 lety v Jo-
sefově), netopýr velkouchý 1, netopýr vod-
ní 3, netopýr vousatý 1, netopýr pozdní 1, 
netopýr severní 1, netopýr ušatý 2. Cel-
kem 706 exemplářů, z toho 9 druhů. 

Richard Švanda, správce pevnosti

Netopýrům 
se na Dobrošově stále daří!
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ZŠ BABÍ

MŠ Vítkova
CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

DZIEŃ DOBRY – DOBRÝ DEN
Oba tyto pozdravy zazněly 12. prosince 

v Mateřské škole ve Vítkově ulici a v Ma-
teřské škole v Kudowě Zdroji. Zprostřed-
kovali jsme našim i polským předškolním 
dětem dopoledne v „zahraniční“ školce. 
Tato vzájemná výměna byla pro obě stra-
ny inspirativní. Pedagogové měli mož-
nost porovnat podmínky a metody své 
práce. Děti měly příležitost vyzkoušet si 
netradiční pomůcky, které jsou v jednot-
livých školkách používány. Polští kamará-
di nám předvedli své vánoční vystoupe-
ní. V naší školce byla připravena nabídka 
v jednotlivých centrech aktivit. Počáteční 
nesmělost děti brzy překonaly a při hrách 
i tvoření našly společnou řeč. Bylo milé 
sledovat úsměvy a radost ve tvářích dětí.

Tímto setkáním jsme zahájili spoluprá-
ci, ve které budeme rádi pokračovat v jar-
ních měsících. Již nyní se těšíme.
Kolektiv dětí a učitelek MŠ Vítkova, Náchod

     PŘEDŠKOLÁK    

         V BĚLOVSI 
 

 

Milí předškoláci a rodiče ! 

Přijďte si společně prohlédnout naši školu, seznámit se s našimi učitelkami, výukou, 

budoucími kamarády a vyzkoušet si různé školní aktivity a dovednosti.  V lednu jste 

si prohlédli naši školu a trochu si pohráli. Budeme tu pro Vás i v únoru  a březnu. 

 

Kdy? 
 

●22. 2. 2018 
hraní s písmeny, slovy, komunikační 

cvičení, zpívání, kreslení, malování, 

uvolňovací cviky, seznámení s 

anglickým jazykem 

Pro rodiče: 

Beseda se speciálním pedagogem na 

téma:  “ŠKOLNÍ ZRALOST”  

 

 

●22. 3. 2018 
počítání, hraní si s čísly, výuka na 

počítači a na interaktivní tabuli 

 

Vždy    16.00-17.00   

 

S sebou: přezůvky, pastelky 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Základní škola NÁCHOD 

BĚLOVES  

 

    
  

   

 
  

  
  
 
 

 

 

 

Těšíme se na nové žáčky :-) 

 

Pohádkové lyžování školy Babí
Byla nebyla jedna malá školička, vy-

čnívající na kopci nad Náchodem, která 
se kdysi dávno 2. 1. 2018 vydala na trni-
tou cestu pokrytou bílým překvapením.

Pod vedením královny Jitky a nejvr-
chnějšího rádce Davida se jejich podda-
ní a 38 trpaslíčků potýkalo s mnoha ne-
lehkými úkoly.

Jak se nakonec ukázalo, tak spaní v ci-
zích postýlkách, příprava na každodenní 
boj s počasím i bál v maskách, byl pro tr-
paslíky hračkou.

Všichni trpaslíčci se s nejtěžším úko-
lem, kdy na své malé nožky navlékli veli-

ké podivné dřevěné věci a museli pokořit 
obrovskou bílou peřinu, vypořádali na vý-
bornou.

Jak už to v mnoha pohádkách bývá, tak 
i přes těžké a náročné chvilky se z králov-
ny, rádce, poddaných a trpaslíků stala ne-
obyčejná parta se skvělými zážitky.

Zazvonil zvonec a lyžování na chatě Ju-
rášce byl konec…

Děti z dramatického kroužku a sboru 
ZŠ Babí připravily pro dědečky a babičky 
z domova důchodců Harmonie vystoupe-
ní plné písniček, pohádek a dobré nálady. 
Divadelní hry „ Mrazíci“ a „Křemílek a Vo-
chomůrka“ diváky pobavily a společně se 
podařilo vytvořit uvolněnou a dojemnou 
atmosféru. Vystoupení sboru mělo stej-
ně velký úspěch. Některé písničky senio-
ři znali a společně s dětmi si zazpívali. 
Jako poděkování si žáčci odnesli sladkou 
odměnu. Za obyvateli tohoto domova se 
rádi vracíme. 

ZŠ Komenského zve 
budoucí prvňáčky a jejich rodiče

Základní škola Komenského v Nácho-
dě zve všechny předškoláky a jejich ro-
diče na další ročník projektu „Komenďá-
ček“, který má za úkol nejen připravit děti 
k zápisu do 1. tříd, ale také je seznámit 
s prostředím školy i případnými budoucí-
mi spolužáky. Projekt se skládá ze tří se-
tkání, přičemž každé je zaměřené na jiné 
dovednosti dětí. Termíny jsou:
1. setkání: úterý 30. 1. 2018 (rozvoj jem-

né motoriky)
2. setkání: úterý 20. 2. 2018 (rozvoj slu-

chového a zrakového vnímání)
3. setkání: úterý 20. 3. 2018 (rozvoj po-

četních představ)
Komenďáček začíná vždy v 16.00 hod. 

a koná se v budově 1. tříd v Sokolské ulici 
v Náchodě (nad Finančním úřadem). Kaž-
dou schůzku povedou zkušení učitelé 
společně se speciálním pedagogem. Ro-
diče tak mají jedinečnou příležitost vi-
dět své dítě při práci, dozvědět se, jak se 
dají rozvíjet vybrané dovednosti, ale také 
získat detailní informace o průběhu sa-
motného zápisu, který se koná ve dnech 
5.–6. dubna 2018 (oba dny od 14 do 17 ho-
din). Využijte této příležitosti a usnadně-
te svému budoucímu prvňáčkovi nástup 
do školy. Na setkání s vámi se těší kolektiv 
učitelů ZŠ Komenského v Náchodě.

CO DALŠÍHO NA KOMENDĚ
Milí čtenáři,

až se začtete do našeho příspěvku, bu-
dou už Hromnice za dveřmi a starý rok 
bude minulostí. Přesto nám dovolte, aby-
chom se do předvánočního času ještě vrá-
tili. Zatímco děti už se viděly u vánoční-
ho stromku, snažili jsme se jejich mysl 
zaměstnat nejen učením, ale zpestřit jim 
adventní čas i jinými aktivitami.

Některé třídy navštívily vánočně vy-
zdobený náchodský zámek a nechaly se 
vtáhnout dobově oblečenými průvodci 
do časů našich předků a seznámily se s je-
jich způsobem prožívání adventu. V zá-
meckých alejích pak ozdobily stromky ja-
blky, mrkvemi, lojovými koulemi a jinými 
pamlsky pro lesní zvěř.

 Mnoho tříd také přijalo pozvání pana 
děkana Kubeše k návštěvě kostela sv. 
Vavřince na Masarykově náměstí. Nabí-
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* * *

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

dl dětem komentovanou prohlídku betlé-
ma, který je zde každoročně vystavován.

 15. prosince se padesát dětí ze škol-
ní družiny vydalo do Třebechovic pod 
Orebem. Všichni se zaujetím sledovali, 
jak jednotlivé části známého Proboštova 
betléma fungují. Na interaktivní tabuli si 
zkoušeli sestavit puzzle s vánoční témati-
kou a uvítali také možnost stát se na chví-
li v převlecích součástí „živého betléma“. 

 Předvánoční čas a náladu si zpříjem-
nily šesté ročníky 20. a 21. prosince, když 
navštívily náchodskou radnici a poté 
hronovské muzeum chytré zábavy Pod 
čepicí. Historii, zajímavosti a chod radni-
ce přiblížil žákům pracovník města pan 
Jan Špaček, který je ochotně provedl inte-
riérem. Žáci tak mohli obdivovat vnitřní 
výzdobu a obřadní síň, odkud z vánočně 
vyzdobených oken pozorovali zasněžené 
náměstí s rozsvíceným vánočním stro-
mem. Poté se vydali vlakem do Hronova 
do interaktivního muzea chytré zábavy 
Pod čepicí, kde zhlédli výstavu Okokla-
my. V praxi si tak zábavnou formou vy-
zkoušeli zákonitosti optiky.

 V rámci předmětu kultura řeči pořá-
dali žáci VI. D svůj Veletrh knih a hráli si 
na knihkupce. Každý žák si přinesl svou 
oblíbenou knihu. Nejprve měli všichni 
žáci možnost si knížky vzájemně prohléd-
nout a poté každý prezentoval tu svou. 
Ne však tak, že by převyprávěl její obsah. 
Ten byl utajen. Úkolem „žáka – knihkup-
ce“ bylo vzbudit zájem o knihu a nalákat 
posluchače k jejímu přečtení. V poslední, 
třetí části, kladli žáci doplňující otázky, 
popřípadě si zapisovali názvy knížek, kte-
ré by si chtěli přečíst. Samozřejmě nechy-
bělo ani společné foto.

 Žáci naší školy se také zapojili do pří-
pravy tříkrálové sbírky. V hodinách vý-
tvarné výchovy vytvořili množství ob-
rázků a přáníček, které, jak jsme doufali, 
udělaly radost našim spoluobčanům při 
koledování 6. 1. 2018 pod záštitou Farní 
charity v Náchodě.

 V době, kdy budete číst náš příspěvek, 
přivítáme v naší škole budoucí prvňáčky 
a jejich rodiče. Uskuteční se tradiční Ko-
menďáček – více úvodní informace.

Kolektiv ZŠ Komenského

Zemanova škola 
v čase zimních radovánek

Po vánočních prázdninách jsme se už 
zase všichni těšili do školy. Hned 4. led-
na 2018 vyrazili vybraní žáci 2. stupně 
ZŠ v rámci předprofesní přípravy na ex-
kurzi do SŠ a ZŠ v Novém Městě nad Me-
tují a Opočně. Seznámili se blíže s obo-
ry, které je možno na této škole studovat. 
A k tomu ještě dostal každý ve cvičné ku-
chyni oboru cukrář palačinku. Naše pány 
kluky také hodně zajímaly různé země-
dělské stroje. Žáci speciálních tříd a prak-
tické školy (střední školy) se zajeli podí-
vat na výstavu betlémů do Městského 
muzea v Novém Městě nad Metují, moc 
se jim líbil hlavně měšťanský betlém 
paní Haldové, prohlédli si i centrum měs-
ta. V měsíci lednu byla výuka žáků střed-
ní školy zaměřena na přípravu pokrmů 
z různých druhů masa (kuřecí, vepřové, 
hovězí). Také jsme pořádali různé zimní 
hrátky v přírodě, i když sněhu bylo pomá-
lu. Nezapomněli jsme na zvířátka v lese, 
proto jsme podnikli výpravu ke krmelci 
a přinesli jsme zvířátkům něco dobrého 
na zub. Jablíčka, mrkev, žaludy, kaštany... 
Žáci speciální třídy v Bělovsi se v rámci 
věcného učení a vlastivědy vydali prak-
ticky prozkoumat hranici a hraniční pře-
chod Náchod – Kudowa Zdrój. V tomto 
měsíci proběhla další lekce plavání v ná-
chodském bazénu, žáčci se tu už cítí jako 
„ryba ve vodě“. Školu jsme si krásně vy-
zdobili sněhuláky a dalšími zimními mo-
tivy. Děti v mateřské škole při Oblastní 
nemocnici v Náchodě si pod vedením uči-
telek MŠ zhotovily krmítka a malé sněhu-
láčky. Na konci měsíce ledna pojedou ješ-
tě naši žáci na florbalový turnaj a turnaj 
dovednostních disciplín pro žáky speci-
álních tříd „Jaroměřská hokejka“. Držíme 
jim palce!              Mgr. Marie Hrachovcová

   Zprávičky 
 z Masaryčky

Září – leden ve škole T. G. M. Náchod
První pololetí letošního školního roku 

bylo opět velice bohaté na různé události, 
které obvykle připravujeme jako jiný způ-
sob výuky, nebo k doplnění výuky jako 
takové.

Ve škole vychází časopis a díky nové 
technice se další číslo představí v novém 
kabátě a novém formátu. Velmi zdařilý byl 
výlet 4. tříd do Prahy za filmovým mágem 
Karlem Zemanem. Žáci 8. a 9. tříd v rám-
ci výuky dějepisu a občanské výchovy na-
vštívili malou pevnost Terezín a terezín-
ské ghetto. Vědomosti, zážitky a dojmy 
pak měli možnost zpracovat v rámci pro-
jektového dne. Tento den byl velmi zvlášt-
ní – každá třída se celý den věnovala jed-
nomu tématu, a tak někteří vařili, jiní se 
vydali po stopách čaje, další žáci pracovali 
v městském muzeu, jedna třída se věnova-
la řeckým bájím, starší žáci se zabývali ná-
rodnostními menšinami. Pestrá paleta nej-
různějších činností, při kterých se učíme 
spolupracovat, naslouchat, rozdělit si prá-
ci, zformulovat vlastní názor, pomoci spo-
lužákovi apod. K již tradičním akcím ško-
ly patří čtenářské snídaně, na které může 
přijít kdokoli z žáků či zaměstnanců školy 
– jedinou podmínkou účasti je chuť si číst 
a podělit se o postřehy ze své knihy. Žáci 
z prvního stupně rovněž byli na návštěvě 
u našich sousedů, totiž v domově seniorů 
a společně s místními obyvateli vytváře-
li pozoruhodné vánoční dekorace a přede-
vším vyslechli i mnoho zajímavých příbě-
hů a vzpomínek, a to nejen vánočních, 
z úst starších občanů. S velikým zájmem 
se setkaly naše prodejní vánoční trhy a do-
provodný kulturní program v aule, který 
připravili žáci školy. Nezapomněli jsme ani 
na mikulášskou nadílku, bruslení, plavá-
ní, běh do zámeckých schodů, návštěvu di-
vadelního představení a filmového doku-
mentu o zakladateli královédvorské zoo. 
Žáci devátých ročníků měli možnost vy-
zkoušet tzv.“přijímačky na nečisto“ přímo 
v prostorách střední školy, nebo navštívit 
firmy v okolí Náchoda. Proběhly i besedy 
s příslušníky městské policie, pracovníky 
úřadu práce, preventivní program v režii 
Semiramis. Pozoruhodné aktivity probí-
hají i v rámci školní družiny – podzimní 
„dýňování“, vánoční tvoření dětí s rodiči 
nebo prarodiči. A pokud se to zdá málo, 
přidáme ještě dětmi velmi oblíbenou Noc 
s hvězdami a návštěvu indiánského náčel-
níka.

Ještě se sluší připomenout, že ve škole 
každý pátek působí dobrovolnice z Déčka. 
Jmenuje se Tereza a hovoří plynně němec-
ky a anglicky a pravidelně se aktivně za-
pojuje do jazykové výuky ve škole.

Podzimní i zimní měsíce byly rovněž 
věnovány dalším úpravám školní budovy 
– nová vrátnice, kamerový systém, vzni-
ká nová třída pro potřeby školní družiny, 
dokončena byla bylinková zahrada a před 
zimou i hmyzí domeček, který je její sou-
částí. V nejbližších dnech začne ve škole 
fungovat žákovská knihovna a… spous-
ta plánů je ještě před námi a čeká jen 
na svou realizaci… Fotografie z výše zmi-
ňovaných aktivit jsou umístěny na úplně 
nových internetových stránkách školy.

 Mgr. Monika Patzáková
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PŘEDŠKOLÁČEK
Milí rodiče, budoucí prvňáčci,
srdečně vás zveme na pravidelná se-

tkání v naší škole ZŠ T. G. Masaryka, při 
kterých si vyzkoušíte, jaké to je být ško-
lákem. Formou her, písniček a říkadel si 
budeme hrát na školu pod vedením zku-
šených učitelek.

Cílem PŘEDŠKOLÁČKU je usnadnit dě-
tem přechod z mateřské školy do nového 
prostředí, různými aktivitami u nich pro-
budit zájem o školu a také seznámit se 
s budoucími spolužáky a učitelkami.

První setkání začíná 22. 2. 2018
Schůzky proběhnou vždy od 16.00  

do 16.45 hodin. Sraz vždy ve vestibulu 
školy. V době, kdy budou děti pracovat 
s učitelkami, bude pro rodiče připraven 
program.
MOC SE NA VÁS TĚŠÍME, PŘIJĎTE MEZI 
NÁS!

  Kolektiv pedagogů 1. stupně

Tradiční vánoční setkání dětí a vycho-
vatelek školní družiny s rodiči. 

Přímý přenos „Vánočního televizního 
vysílání“ byl vyvrcholením více jak dvou-
měsíčního projektu plhovské školní dru-
žiny.

Malí hudebníci paní vychovatelky Mle-
zivové se pilně připravovali a poté se ně-

kolikrát setkali na společných zkouškách 
i s rodiči – hudebníky, kteří tradičně vá-
noční vystoupení doprovázejí. Prvňá-
ci s vychovatelkami Adélou Vojtěcho-
vou a Věrou Rýdlovou připravili pohádku 
„O třech prasátkách“, ve které se stavěly 
domečky z krabic a nemohla chybět hro-
madná pohybová skladba „Tři čuníci…“. 
Druháci s vychovatelkami Kájou Mlezi-
vovou a Evou Kohnheiserovou ztvárni-
li veršované pohádky Františka Hrubína. 
Pohádku „O veliké řepě“ nacvičili jako 
stínohru, byla to pro ně úžasná zkuše-
nost. V loutkové pohádce „O nezbedných 
kůzlátkách“ děti využily svých čtenář-
ských zkušeností, výrazně zarecitovaly 
Hrubínovy verše, pohyb hůlkových lou-
tek vlka a kůzlátek doprovázely podma-
nivě zvuky rytmických nástrojů. Děti 
z nejstaršího oddělení paní vychovatel-
ky Lenky Vrátné jako zimní skřítkové za-
recitovaly říkadla a básně s vánoční te-
matikou v rámci Nedělní chvilka poezie 
a sehrály poučný příběh „O kohoutkovi 
a slepičce“.

Program začínal brzkým ránem, babič-
ka si chtěla u televize zavzpomínat u vá-
noční „Nedělní chvilky poezie“. Na růz-
ných kanálech naší plhovské televize se 
pak střídaly pohádky a hudební vystou-
pení. Moderátorka Veronika Horáková 
uváděla programy na Štědrý den tak, jak 
členové rodiny z gauče určovali TV ovla-
dačem. K vidění byla činohra, loutkohra, 
stínové divadlo. Nechyběly vánoční poe-
zie ani sportovní reportáže. Závěr veče-
ra naše velká rodina prožila u pomysl-
ného rádiového koncertu poslechem hry 
na hudební nástroje a zpěvu písní o zimě 
a o Vánocích.

V přípravách na letošní vánoční setká-
ní s rodiči velmi pomohla 5.A, která pod 
vedením paní vychovatelky Věry Rýdlo-
vé vyráběla kulisy a rekvizity. Páťáci pak 
také pomohli s moderováním celého pro-

gramu. Představili se i malí gymnasté, 
paní vychovatelka Jaroslava Pavlovičová 
s nimi připravila krátké sestavy. Moderá-
torka zpráv „Krimi plus“ Lucie Jelenová 
v policejní čepici vtipně komentovala vy-
řešený případ – pokus o únos malého prv-
ňáka Jakuba Jelena. Tradičním hostem byl 
také pěvecký sbor paní učitelky Renáty 
Langenbergerové. 

Děkujeme ještě jednou všem vystupu-
jícím i divákům. 

Více informací o práci plhovské školní 
družiny najdete na www.zsplhov.cz, Dru-
žina, Akce a foto.

Věra Rýdlová, vedoucí vychovatelka

Veletrh JA Firem s mezinárodní účastí
Ve středu 13. 12. 2017 se v prostorách 

Obchodní akademie, S0Š a Jazykové ško-
ly s právem státní jazykové zkoušky, Hra-
dec Králové uskutečnil šestý ročník Vele-
trhu JA firem.

Své podnikatelské dovednosti zde měly 
možnost poměřit se se studenty z celé 
České republiky (celkem 17 JA firem) a se 
studenty ze Slovenské republiky (2 JA fir-
my) studentské firmy BEUMA a MERCU-
RII NA TRIPU, které byly založeny na naší 
škole v letošním roce.

Firma BEUMA se zaměřuje na prodej 
přírodní kosmetiky, vyrábí a prodává 
masky na obličej.

Podnikatelským záměrem firmy MER-
CURII NA TRIPU je pořádání zájezdů.

Prvním úkolem studentů na veletrhu 
bylo přichystat co nejatraktivnější pro-
dejní stánek pro potencionální kupující. 
Mladí prodejci okusili, co obnáší celé do-
poledne propagovat a prodávat své pro-
dukty a hlavně – naplno se věnovat kaž-
dému, kdo se u jejich stánku zastaví, aby 
své výrobky úspěšně prodali a zákazník 
odcházel spokojený.

Studenti během třech minut prezen-
tovali svoji firmu a svůj podnikatelský 
záměr před osmičlennou porotou, jejíž 
předsedkyní byla paní Ing. E. Javůrko-
vá, ředitelka Hospodářské komory HK. 
Hostem byla v letošním ročníku veletrhu 
také paní Mgr. M. Berdychová, náměst-
kyně hejtmana Královéhradeckého kraje. 
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Srdečně vás zveme na již třetí ročník 
Sousedského masopustu. Veselé maso-
pustní taškařice se můžete zúčastnit 
v sobotu 10. února 2018. Součástí maso-

Masopust v Náchodě

Po dobu celého veletrhu byly firmy pod 
neustálým dohledem porotců, kteří se za-
měřovali na každý detail.

Ke konci veletrhu se všichni účastníci 
shromáždili v aule zrekonstruované bu-
dovy školy, kde byly vyhlášeny výsledky 
všech soutěží. Čekání na konečné výsled-
ky zpříjemnil účastníkům koncert školní-
ho pěveckého sboru.

Součástí veletrhu bylo celkem 6 soutěží:
•  Nejlepší JA firma
•  Nejlepší logo
•  Nejlepší slogan
•  90 vteřin s investorem 
 (v anglickém jazyku)
•  Nejlepší prodejce
•  Nejsympatičtější JA firma

 
Obě naše firmy si vedly velice dobře, 

což dokazují i výsledky:
Firma MERCURII NA TRIPU zvítězi-

la v soutěži o nejlepší slogan, kterým je: 
„S námi poznáte nepoznané“. 1. místo je 
v konkurenci 19 firem velkým úspěchem.

V dílčích hodnoceních získala tato fir-
ma 2. nejlepší hodnocení za dress code 
a propagaci firmy. Za grafické zpracová-
ní prezentace, vzhled stánku, znalost pro-
duktu a obchodní problematiky byla hod-
nocena jako 3. nejlepší.

V soutěži o nejlepší firmu obsadila fir-
ma velmi pěkné 13. místo.

U firmy BEUMA porotci ocenili v díl-
čím hodnocení jako 1. nejlepší jejich dre-
ss code. 2. nejlepší hodnocení získala fir-
ma za vzhled stánku, možnost reálného 
prodeje, znalost produktu a obchodní pro-
blematiky. Za obsah prezentace, obal pro-
duktu a propagace firmy byla hodnocena 
jako 3. nejlepší.

V soutěži o nejlepší firmu obsadila fir-
ma velmi pěkné 10. místo.

Všem účastníkům gratulujeme a děku-
jeme za reprezentaci školy.

Ing. Jaroslava Teuberová

Zdravotnický asistent od září ve SOŠ 
sociální a zdravotnické – Evangelické 
akademii

Střední odborná škola sociální a zdra-
votnická – Evangelická akademie oteví-
rá od nového školního roku nový studijní 
obor Zdravotnický asistent pro prvních 
30 zájemců o studium. Je to zároveň prv-
ní zdravotnický maturitní obor v histo-
rii této školy. Z absolventů tohoto oboru 
budou budoucí střední zdravotničtí pra-
covníci, kteří budou poskytovat komplex-
ní ošetřovatelskou péči v rozsahu své od-
borné způsobilosti. 

Není to však jediná novinka, která tuto 
školu provází. Již 18. prosince převza-
lo prvních 20 absolventů akreditované-
ho kurzu Sanitář za přítomnosti starosty 
města Jana Birke z rukou ředitele ško-
ly Mgr. Davida Hanuše osvědčení o jeho 
úspěšném absolvování. Od tohoto dne 

Evangelická akademie

již mohou absolventi tohoto kurzu vyko-
návat pro nás tak potřebné práce nižší-
ho zdravotnického personálu. Další kurz 
bude škola otevírat již v únoru.

A tak vedle již stávajících oborů Soci-
ální činnost a Ošetřovatel se v této malé 
náchodské škole stále něco děje. A to by 
nebylo možné bez spolupráce s městem 
Náchodem a hlavně se zdejší Oblastní ne-
mocnicí Náchod a. s., které patří velký dík.                                

Mgr. Jana Melicharová

 Česká křesťanská akademie
 Místní skupina Nové Město nad Metují

Antonín Burdych

Heydrichiáda

 Ut  22. 2. 2018 Českobratrská církev evangelická
   v 18 hodin   Purkyňova 535

  Náchod

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
       Program je spolufnancován

z prostředků města

pustu bude průvod, odpolední dětský 
karneval i večerní masopustní tancovač-
ka. Průvod vyráží ve 12.00 od hraničního 
přechodu v Náchodě-Bělovsi. Po přícho-
du na náchodské náměstí, asi ve 14.00, 
proběhne již tradiční vystoupení otu-
žilců, zumba a pohřbívání basy. Na ná-
městí budou také připraveny trhy a pro 
maskované účastníky průvodu i horká 
odměna v podobě polévky. Proto nevá-
hejte, nasaďte masky a pojďte s námi 
do průvodu!

Po programu na náměstí bude v Be-
ránku od 15.00 probíhat karneval a sou-
těže pro děti. Nezapomněli jsme však ani 
na mládež a dospělé. Ti se mohou poba-
vit na masopustní tancovačce, která začí-
ná v Beránku v 19.00.

 Masopust pořádá s podporou SVČ Déčko 
Náchod a pod záštitou starosty města Ná-
choda  studentský  tým  Erasmáci  Náchod. 
Více informací na facebooku: facebook.com/
sousedskymasopust

Erasmáci Náchod, tým organizátorů

* * *
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Masopustní bál
pro dospělé 

15.00

19.00

M UA SS TO NP Í
  M RA N� ÍKA

  R ÁE LJ I B

Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě
vás zve na

Po Sousedském masopustním průvodu pořádaném SVČ Déčko Náchod
Vás zveme do Městského divadla Dr. J. Čížka na zábavné odpoledne pro děti!

                                                                       
Vstupné bez masky Kč 40,‐, všechny masky i dospělí zdarma

Budeme tančit, soutěžit… zkrátka se dobře bavit.

Zapomeňte na starosti a přijďte se bavit jako v dětství!

        Masku na sebe, dobrou náladu s sebou!

Předprodej vstupenek na bál pro dospělé od 22. ledna 2018          Vstupné Kč 50,‐ 
Rezervace míst v sále na telefonu 736 613 465 od 7.00 do 15.00 hodin.

    Zábavu vám mimo jiné zpestří náchodští ochotníci.

K tanci zahraje hudební skupina LUKO.

Masopustní karneval
pro děti
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

70 let od založení výtvarného kroužku (1948–2018)
Pro členy AMAG, kteří pokračují v odkazu svých předchůdců, 

je čas vyjádřit uznání výtvarníkům, kteří prošli děním tohoto 
kroužku od doby jeho vzniku. Jsme rádi, že máme možnost čer-
pat informace z kroniky kroužku a materiálů vydaných k příle-
žitostem výstav (autorem je především Bohumír Španiel), článků 
z novin Náš čas a časopisu Tepna (časopis zaměstnanců Bavlnář-
ských závodů, národní podnik – Náchod), ale i ze vzpomínek 
pamětníků a postřehů současných členů, zejména pak odborné 
konzultace Milana Jíchy. 

Okénko do historie
Na úvodní straně 1. kroniky kroužku výtvarníků je napsáno:
„Hluboce se klaníme všem, kdož kumšt milý a umění
činně podporují – neboť…“
„Již  dávno  před  založením  kroužku  chodili  jednotlivci  malovat, 
a vkládali svoji lásku k přírodě do vyznání nejtěžších – do obráz-
ků…“

První schůzka se záměrem za-
ložit skupinu výtvarníků při tex-
tilním závodě n. p. Tepna Náchod 
proběhla dne 27. února 1948, 
za účasti 13 zakládajících členů 
a kulturního referenta. Někteří pří-
tomní poukazovali na dříve opomí-
jenou tvůrčí schopnost pracujících 
a nabídli kroužku všestrannou po-
moc nejen od správy bavlnářského 
závodu a závodní rady, ale i ROH 
v záležitostech spojených s realiza-
cí. Předsedou kroužku byl zvolen 
Alois Hornych, starostou Augus-
tin Bauer a jednatelem Vladimír 
Neuman. 

Od 1. října 1949 byl zahájen kurs 
lidové tvořivosti v počtu 17 členů. Ti se pod vedením umělec-
kého vedoucího kroužku, prof. gymnázia Jiřího Votýpky, sna-
žili rozšířit a prohloubit zájem o výtvarné umění, s ohledem 
na individuální přístup či tvůrčí rozvoj, a to každý čtvrtek  Někteří členové při tvorbě v ateliéru.

od 19 do 21 hodin v budově Jiráskova gymnázia. (Čtvrtek nám 
k setkávání zůstal i nyní a nebude to ostatně jediná věc typická 
pro všechny generace výtvarníků tohoto kroužku). Z dochova-
ných katalogů z výstav vidíme, jak se Náchod a okolí stal vděč-
ným tématem pro tvorbu. Názvy výtvarných prací z 2. katalogu 
Výtvarného kroužku Tepna toto dokládají: Podvečer v Pekle, Cesta 
z Lipí do Pekla, Na Hamrech, Běloves, U náchodské tratě nebo Tis-
kárna v Náchodě. Místem konání této výstavy byl v roce 1950 vý-
stavní sál v hotelu u Beránka, Náchod. 

    Jitka Amalberga Pácaltová

AKTUÁLNĚ:
Dne 3. února proběhne Den otevřených dveří v našem Ate-

liéru v Hurdálkově ulici – Kino Vesmír ve 2. patře od 9 do  
11 hod, spojený s výstavou obrazů. Těšíme se na vás! Některé 
členy čeká výstava v UVA Café v Náchodě – náměstí TGM. (Ka-
várenské prostředí s využitím techniky struktury pod vedením 
Lenky Pavelkové).

Více informací na www.amag.cz 
nebo www.facebook.com/amag.nachod. Jiří Spíšek, foto: Jiří Spíšek

V prostorách salonku náchodské radnice byla 23. ledna 2018 
podepsána Deklarace o partnerské spolupráci mezi společnos-
tí ATAS elektromotory Náchod a.s. a ZŠ T. G. Masaryka Náchod.  
V zájmu zvýšení informovanosti o technických oborech a lepší-
ho propojení vzdělávacího systému s praxí a potřebami trhu prá-
ce budou ZŠ T.G. Masaryka a společnost ATAS Elektromotory Ná-
chod a.s. spolupracovat zejména v těchto oblastech a tématech: 
Exkurze žáků do výrobního závodu, pořádání soutěží technické 
tvořivosti žáků, informovanost rodičů o pracovním uplatnění ve 
vztahu k potřebám trhu práce, šíření dobrého jména ZŠ T. G. Ma-
saryka a společnosti ATAS Elektromotory Náchod a.s., organizace 
akcí pro děti. „Jsem velmi rád, že došlo k podpisu tohoto dokumentu 
a vážím si postojů společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. I zá-
kladní školství lze vhodně propojovat s praxí, pokud k tomu objevíte 
naslouchající firmu – a to se nám zde podařilo. Musím vyzdvihnout 
entuziasmus kolegy Petra Jiráska, zastupitele a předsedy rodičovské-
ho spolku při této škole, který byl iniciátorem a tahounem celého zá-
měru“, říká místostarosta Miroslav Brát.    

Deklarace o partnerské spolupráci
mezi společností ATAS elektromotory Náchod a. s. a ZŠ T. G. Masaryka Náchod
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Také v zimních měsících nebývá v největším městě našeho 
regionu nuda. Pokud se teple oblečete, můžete vyrazit za zážit-
ky pro celou rodinu.

 Náchodský zámeček vršku kulatého se sice nachází na kopci, 
ale cestu k němu si můžete zkrátit autem. V zámeckém příkopu 
možná zahlédnete odpočívající medvědy Ludvíka a Dášu. Přejdě-
te obě zámecká nádvoří a bránou se vydejte Alejí Kateřiny Za-
háňské k oboře. Ujdete necelých 200 metrů a stanete před areá-
lem bývalého přírodního divadla, který nyní slouží jako výběh 
pro daňky a muflony. Pokud jste s sebou vzaly nakrájená a ne-
zkažená jablka, můžete se pustit do krmení, při kterém si zajis-
té užijete dostatek legrace.

Pokud jste pěšky, vydejte se zpátky, projděte opět branou 
a tentokrát se vydejte z kopce dolů po asfaltové silnici, až se 
ocitnete poblíž náměstí (autem se přesunete na náměstí skrze 
sídliště Plhov a dále podle dopravního značení). Odsud pokračuj-
te Tyršovou ulicí k Sokolovně. Přejděte na druhou stranu a vy-
dejte se doleva do ulice Za Sodovkárnou. Zde na vás čeká Mu-
zeum starožitných kočárků, panenek a patentních listin. Pokud 
si zde domluvíte prohlídku (na tel. 606 486 372 či 602 436 986), 
nebudete litovat. Čeká na vás unikátní sbírka kočárků z obdo-
bí 1838–1970, historické panenky a více než tisíce patentů ne-
jen hraček, ale i letadel, dámského oblečení a dokonce i žárovky  
T. A. Edisona a vzducholodi Graf Zeppelin.

Do Náchoda 
za zvířátky, 
panenkami i maškarami

Na závěr malé doporučení – vyrazte na výlet do Náchoda 
10. 2. 2018 a neprohloupíte. Po celý den bude probíhat Soused-
ský masopust, který doprovází průvod maškar, masopustní trž-
nice a zábavný program na Masarykově náměstí. Letos se může-
te těšit také na pohřbívání basy, vystoupení otužilců a Zumbu. 
Pro děti je připraven Masopustní karneval v Beránku a také do-
spělí si budou moci užít Masopustní tancovačky na stejném mís-
tě. A pozor – na účastníky průvodu čeká odměna v podobě nějaké 
sladké či horké dobroty, takže masky s sebou. Podrobný program 
letošního ročníku naleznete již brzy na našem webu www.klad-
skepomezi.cz a facebooku (Kladské pomezí).

V listopadu 2017 Město Náchod požádalo Ministerstvo zdra-
votnictví ČR o vydání osvědčení přírodních léčivých zdrojů (vrtů 
Běla a Jan) minerální vody a plynu. Tyto zdroje jsou výsledkem po-
drobného hydrogeologického průzkumu, který probíhal v katas-
trálním území Běloves již od podzimu roku 2016. Investorem prů-
zkumu za bezmála pět milionů korun bylo Město Náchod. 

Výsledkem jsou dva vrty o hloubce 100 metrů, jejichž jména 
„Běla a Jan“ vybrala v anketě náchodská veřejnost.

Zdroje obsahují silně mineralizovanou vodu různého typu, při-
čemž „Běla“ má vyšší obsah hořčíku a pro oba zdroje je charakte-
ristický vysoký obsah CO

2
 s vysokou čistotou. „Právě tato skuteč-

nost nabízí nové možnosti při obnově lázeňství a zvyšuje potenciál 
využití přírodního bohatství, které je pro tuto lokalitu opravdu uni-
kátní,“ vysvětluje místostarosta Jan Čtvrtečka. CO

2
 lze využít na-

příklad při suchých koupelích nebo pro aplikaci plynových injekcí.
Výjimečnost tohoto zdroje CO

2
 je unikátní právě v jeho přírod-

ním původu nikoli v získávání průmyslovou cestou. Stejně jako 
v minulosti i tyto vrty obsahují zvýšené množství arsenu, jehož 
odstranění bylo podmínkou pro vydání osvědčení. Připravova-
ná technologie proto zajistí bezpečnou koncentraci pro koneč-
né odběratele. 

„Pro Město Náchod se jedná o historický milník, kdy se poprvé 
stává vlastníkem přírodních minerálních zdrojů. Do budoucna tak 
bude moci zásadně ovlivnit obnovu lázeňství v Bělovsi,“ uvedl sta-
rosta Jan Birke.

Osvědčení vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR na konci 
loňského roku nabylo právní moci právě v tomto týdnu. Dalším 
krokem, který bude nyní následovat, bude podání žádosti o vyu-
žití těchto zdrojů nově zřízenou příspěvkovou organizaci Správa 
přírodních zdrojů a lázní Běloves, kterou Město Náchod za tím-
to účelem zřídilo na podzim loňského roku. Tato organizace 
bude provádět správu a údržbu vrtů a související infrastruktury. 

Současně byly již v prosinci 2017 zahájeny stavební práce 
na výstavbě tzv. Malých lázní, které Náchod realizuje v rámci 
spolupráce s dalšími městy na česko-polské hranici v projektu 
AQUA MINERALIS GLACENSIS, o němž průběžně informujeme.

Vedení města otevřelo bránu obnově lázeňství v Náchodě
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Pozvánka na

7. regionální veletrh fiktivních firem v Náchodě
Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na 7. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem, který se 

uskuteční v budově Divadla Dr. J. Čížka (Masarykovo náměstí) v Náchodě. Termín konání je 15. února 2018.

Kontakt: 

Obchodní akademie, Náchod 
Denisovo nábřeží 673 
547 21 Náchod
tel.: 494 948 560 
 

Program veletrhu

8:00 –   9:45 Prezence, příprava stánků

9:45 – 10:00 Slavnostní zahájení 

10:00 – 11.00 Představení FF v českém a cizím jazyce v délce 2 minut

11:00 – 13:30 Obchodování

13:30 – 14:00 Vyhlášení soutěžních výsledků

14:00 Zakončení veletrhu

 

 

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy 

 RNDr. Věra SvatošováRNDr. Věra Svatošová

město Náchod 

Společnost Parkinson z. s. 
a Klub Parkinson 
Červený Kostelec 
Vás zve
na společné schůzky a cvičení 
nemocných parkinsonovou nemocí.

Kdy: každé pondělí 9 až 10.30 hod 
mimo svátky a školní prázdniny
Kde: Pečovatelský dům U Jakuba 
Č. Kostelec
Kontakt: Helena Kukrálová 
mobil: 737 109 815

Cvičíme již devátým rokem, máme 30 čle-
nů, vedou nás dvě školené cvičitelky. Sna-
žíme se zlepšovat samostatnost a aktivní 
stránky života nemocných.
Společnost vydává svůj časopis, pořádá 
ozdravné pobyty, poradenskou službu 
přes internet.
Naše veb. stránky: www:parkinson-ck.cz
Na cvičení uvítáme i rodinné příslušníky, 
případně doprovod nemocných.

Nad Parkinsonem nikdy nezvítězíme, zví-
tězíme však sami nad sebou!

Za Klub P. Č. Kostelec H. Kukrálová

Výuka na Obchodní akademii 
v Náchodě pokračuje

Vážení čtenáři Náchodského zpravoda-
je, ráda bych vnesla jasno do zpráv, kte-
ré poslední dobou procházejí regionálním 
tiskem. V listopadu rozhodl zřizovatel ško-
ly – Královéhradecký kraj – o splynutí Ob-
chodní akademie, Náchod, Denisovo ná-
břeží 673(dále OA) a Vyšší odborné školy 
stavební a střední průmyslové školy sta-
vební arch. J. Letzela (dále SPŠ stavební).

Nově vzniklý subjekt (od 1. 7. 2018) s ná-
zvem Střední průmyslová škola stavební 
a Obchodní akademie, Náchod má na čem 
stavět. Naváže na dlouholetou tradici exi-
stence obou škol (SPŠ stavební více než 60 
let, OA více než 100 let) kvalitní teoretic-
kou i praktickou výukou.

Pro školní rok 2018/19 otevře nově 
vzniklý subjekt následující studijní obo-
ry: 63-41-M/02 Obchodní akademie – 60 
žáků (se zaměřením na Podnikání nebo 
Zahraniční obchod a cestovní ruch), 18-20-
M/01 Informační technologie – 15 žáků, 
36-47-M/01 Stavebnictví – 60 žáků (zamě-
ření na Pozemní stavitelství, Obnova bu-
dov, Rozpočtování a kalkulace staveb, Na-
vrhování interiérů – design) a učňovské 
obory: 36-64-H/01 Tesař – 8 žáků, 36-67-
H/01 Zedník - 24 žáků, 36-69-H/01 Pokrý-
vač – 8 žáků, 39-41-H/01 Malíř a lakýrník 
– 8 žáků, 23-55-H/01 Klempíř – 12 žáků.

Střední školy se obecně v souvislos-
ti s celorepublikovým trendem demogra-
fi ckého vývoje potýkají s nižším počtem 

OA Náchod
žáků. Tudíž i OA a SPŠ stavební mají méně 
žáků než v dobách s populačně silnými 
ročníky. Ve výhledu několika následujících 
let by se mohlo začít blýskat na lepší časy. 
Do středních škol se blíží populačně silněj-
ší ročníky, a tak předpokládáme, že se po-
daří zaplnit třídy nejen studijních oborů.

Jak je vidět z nabídky, je možné studo-
vat i nadále v tradičních oborech, jejichž 
absolventi mají a vždy měli dobré uplat-
nění na trhu práce. Týká se to nejen oborů 
stavebních, ale i absolventů obchodní aka-
demie a informačních technologií.

Pro žáky hlásící se ke studiu ve školním 
roce 2018/2019 se nic nemění. Školy i bu-
dovy zůstávají, aby se v nich mohla kvalit-
ně vzdělávat další generace ekonomů, sta-
vařů a informatiků.

A jak vypadají výsledky práce žáků do-
savadní OA Náchod? Zájemce o studijní 
obory Obchodní akademie a Informačních 
technologií i širokou veřejnost srdečně 
zveme na již 7. ročník regionálního ve-
letrhu fi ktivních fi rem, který se koná 
ve čtvrtek 15. 2. 2018 od 10 do 13 hodin 
v Městském divadle dr. J. Čížka v Beránku.

Co zde můžete vidět? Výsledek čtyřle-
tého studia žáků Obchodní akademie Ná-
chod. Naši žáci zde zúročí, co se naučili: 
prezentovat fi rmu na veřejnosti, obchodo-
vat i v cizím jazyce, vést účetnictví a pro-
kázat znalost v oblasti nabízeného sorti-
mentu či služeb. Veletrh fi ktivních fi rem 
je pro ně současně i možnost poznat part-
nery z fi ktivních obchodů, vyměnit si zku-
šenosti a porovnat úroveň své práce s pra-
cí dalších fi ktivních fi rem, které přijedou 
z blízkého i vzdáleného okolí.

Za Obchodní akademii Náchod 
RNDr. Věra Svatošová, ředitelka školy
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Dr.Max Lékárna Náchod (Kaufland)
Polská 379

Bariéderm
Chrání, čistí
a obnovuje.

Při nákupu 3 kosmetických přípravků Uriage z řady Bariéderm zaplatíte 
za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč. Akce platí od 1. 2. 2018 až do 28. 2. 2018.
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Jednoho lednového odpoledne jsme se 
s manželem vydali do porodnice, očeká-
vali jsme narození našeho druhého dítěte. 
Zachtělo se mu na svět o několik dní dří-
ve, ale moc jsme se těšili, až nám ho léka-
ři poprvé ukáží. Nadšení netrvalo dlouho, 
mnoho specialistů se seběhlo už na po-
rodní sál a všichni si mezi sebou šuškali 
a pokřikovali na sebe hesly, která pokaž-
dé znamenala další speciální úkon nebo 
zapojení nového přístroje. Nakonec jsem 
po několika hodinách od rozhodnutí odjet 
do porodnice porodila chlapce, kterého 
ale okamžitě lékaři začali oživovat a v na-
šich žilách koloval strach, obavy, bezmoc 
a mnoho otázek, jak tento boj o život do-
padne. Povedlo se. Našemu Jiříkovi opět 
tlouklo srdíčko jako o závod. Jeho první 
cesta ale nevedla do máminy náruče. Byl 
umístěn na novorozeneckou JIP a postup-
ně podroben množstvím vyšetření, která 
ukázala výrazné poškození mozku. Nikdo 
nám nebyl schopen říct, jak to s naším dí-
tětem bude v budoucnu, všichni ale na-
značovali, že bude ležák a velké pokroky 
čekat nemáme.

Když jsme ho prvně s manželem moh-
li v nemocniční postýlce pohladit, slíbili 
jsme mu, že budeme bojovat za to, aby byl 
v životě spokojený a šťastný, ať už se jeho 
život bude ubírat různými směry. S Jiříč-
kem jsme neustále obcházeli lékaře, nasa-
dili mu léky na epilepsii, speciální mléka, 
po kterých měl přibírat, protože s jídlem 
jsme bojovali nejdéle a vlastně bojujeme 
dodnes. Také doporučili rehabilitace a vy-
strašili nás, že velmi špatně vidí. Dopo-
ručili nám obrátit se na Centrum LIRA – 
organizaci, která poskytuje ranou péči. 
Hned jsme volali a do týdne přijela paní 
k nám domů. Mluvili jsme o tom, co si Ji-
řík již prožil, co ho čeká a ona trpělivě po-
slouchala, nesoudila nás ani za slzy a na-
bídla nám pomocnou ruku. Řekla nám, že 
jsou tu pro nás a budou se snažit pomoci 
nám i Jiříkovi vést normální život. 

Společně se vídáme už téměř dva roky. 
Je to čas plný pokroků, nových úspěchů 
a nadějí, že stále může být lépe. Raná 
péče nám pomohla zjistit, že náš Jiřík 
vidí, jen jeho zrakové funkce neodpoví-
dají jeho věku a musí ještě dozrát. Proto 
také nedělal téměř žádné pokroky a neu-
stále plakal. Neviděl, co mohl vidět a bál 
se. Pomocí speciální stimulace, kterou nás 
naučili, jsme Jiříka rozkoukali a dnes se 
chodí k paní doktorce na oční jen ukázat, 
jak je šikovný. Ani brýle nakonec nepotře-
boval. Každý měsíc k nám přijede porad-
kyně z LIRY na návštěvu a ukáže nám, co 
nového s Jířou můžeme cvičit, jak ho mů-
žeme rozvíjet dál a co by mu nebo nám 
jako rodině pomohlo. Zařídili jsme spo-
lu i spoustu speciálních pomůcek, o kte-

Pomocná ruka 
nejen pro naše dítě s postižením

rých bychom bez nich nevěděli, a teď se 
společně chystáme vybrat a zajistit škol-
ku. A tak máme z původně ležícího dítě-
te dnes šikovného dvouleťáka, který sám 
sedí, zkouší se najíst lžičkou. Zvládne lézt 
po čtyřech a má z toho obrovskou radost. 
Umí postavit komín z kostek a navlékat 
korálky na tyčku. A my jsme ti nejspoko-
jenější rodiče na světě, protože vidíme, že 
i když nám za tu dobu dali diagnózu čás-
tečného ochrnutí tří končetin, náš syn je 
spokojený. Jsem sice občas fakt unavená 
máma, ale šťastná. Ač to bude znít zvlášt-
ně, možná jsem i šťastnější, než mámy 
zdravých dětí. Vážím si každého malinké-
ho pokroku, který za "normálních" okol-
ností může být docela pomíjivý. A vem to 
čert, že už máme diagnózu. Náš syn je 
silnější než těch pár písmen a všem ješ-
tě ukážeme, že co je černé na bílém, není 
zase úplná jistota.  

maminka Jiříka

Centrum LIRA z.ú. 
je nezisková organizace 
poskytující sociální službu raná péče. 

Ta je poskytována rodinám dětí se 
zdravotním postižením nebo ohrožením 
vývoje v oblasti zrakové, mentální a po-
hybové, dětí s kombinovaným postiže-
ním a dětí s poruchou autistického spekt-
ra od narození do nejvýše 7 let věku dítěte 
na území Libereckého, Královéhradecké-
ho a Ústeckého kraje. 

Služba rané péče je poskytována zdar-
ma. Jedná se o odborné služby, podporu 
a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě 
se zdravotním postižením nebo ohrože-
ním vývoje v raném věku. Staví na vlast-
ních silách a schopnostech každého čle-
na rodiny a snaží se umožnit rodičům 
nebo zákonným zástupcům vychovávat 
dítě v jeho přirozeném prostředí a pod-
pořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně 
využít všechny své možnosti, schopnos-
ti a nadání.

Poslání, cíle a zásady poskytování so-
ciální služby raná péče vycházejí ze Stan-
dardů kvality sociálních služeb.
Centrum LIRA, z.ú.; tel. 724 400 832; 
e-mail: info@centrumlira.cz; 
www.centrumlira.cz

čtvrtek 14. prosince – 10 dní do Vánoc
Kolega Adam Lebeda, sociální pracov-

ník Aufori, vyráží směr Náchod, kde se 
ve středisku Národního institutu rozvoje 
v Krámské ulici setkává se Zdeňkem Šol-
cem a Victorii Demartini – hlavními or-
ganizátory vánoční sbírky „děti dětem“. 
Ta probíhala v průběhu prosince a jejím 
cílem bylo shromáždit dárky pro děti za-
pojené v našich dvou programech, zamě-
řených na podporu ohrožených rodin. 
Adam v Náchodě nakládá více než 20 be-
den od banánů, které jsou plné hraček, 
oblečení, školních potřeb a dalších věcí, 
které sem přinesli lidé, kterým není lho-
stejný osud dětí, jejichž rodiny se potýka-
jí s chudobou.
pátek 15. prosince – 9 dní do Vánoc

Terapeutická místnost, kterou v Aufori 
běžně využíváme ke konzultacím a sku-
pinové práci s dětmi, je plná věcí. Pracov-
níci Aufori pečlivě vybírají dárky pro děti 
z rodin, se kterými spolupracují, balí je 
do vánočního balicího papíru, zdobí maš-
lemi a nadepisují jmény dětí. Zjišťujeme, 
že sbírka byla tak úspěšná, že jedno dítě 
může dostat i více dárečků. 
pondělí 18. prosince – 6 dní do Vánoc

Dárky začínáme rozvážet do rodin, kte-
ré jsou z větší dálky, nebo zveme rodiče 
k nám, aby dárek pro své dítě sami vybra-
li a s námi zabalili. Někteří rodiče dárky 
schovávají a chystají se jím děti překva-
pit pod stromečkem. Jinde dárky předá-
váme přímo dětem a máme možnost sdí-
let s nimi jejich radost. 
pátek 22. prosince – 2 dny do Vánoc

Dárky jsou rozdány!
V Aufori pracujeme s lidmi, kteří se po-

týkají s vážnými existenčními problémy. 
Přestože se snaží změnit svou životní si-
tuaci, nemohou zatím dopřát svým dětem 
takové Vánoce, jak by si sami přáli. Dě-
kujeme proto paní Demartini, která při-
šla s myšlenkou uspořádat tuto sbírku, 
i panu Šolcovi, který jí s realizací skvělé-
ho nápadu pomohl. Děkujeme všem, kte-
ří do sbírky přispěli! Děkujeme všem, kte-
ří už nyní přislíbili dary do příští vánoční 
sbírky! Rozzářili jste mnoho dětských očí 
– pracovníci Aufori rozdali dárky celkem 
132 dětem v Královéhradeckém kraji.

Díky náchodské sbírce 
i děti z chudých rodin 
dostaly na Vánoce dárek

* * *
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Královéhradeckého kraje, o.p.s.,regionální pracoviště NÁCHOD
Palachova 1303 (budova Okresního soudu Náchod 2. poschodí)
547 01 NÁCHOD; DIČ: CZ26594145, tel.: 491 426 027 
e-mail: nachod@czphk.cz

nabízíme: 
– služby sociálního poradenství pro osoby se zdravotním posti-

žením, (např. příspěvky na péči, průkazy TP,ZTP, ZTP/P apod.)
– půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
– nabízíme euroklíče pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P a pro 

ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují 
rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kom-
penzačních zařízení (např. výtahů, schodišťových plošin, WC 
apod.) 

Kompenzační a rehabilitační pomůcky:
 mechanické vozíky, sedačky do vany, chodítka, klozetové vozíky, 
nájezdové rampy, antidekubitní matrace s kompresorem, trojko-
lo, elektrické polohovací postele s matrací, rotoped, biolampu, 
zvedák do vany, měřič pro diabetiky apod. 

CENTRUM pro integraci osob 
se zdravotním postižením Zvažujete stále jaké bály vaše střevíce zvládnou ještě tuto ple-

sovou sezónu protančit? Vybavte se velkou dávkou zvídavosti, 
protože po třech letech pořádá šedesát pět hudebníků z Police 
Symphony Orchestra druhý ples. 

Hudba se rozezní nejen v hlavním sále, a tak se 17. února 
v 19 hodin dostavte s chutí prozkoumat všechna zákoutí měst-
ského divadla a okusit rozmanité hudební žánry. Linout se bu-
dou nejen vídeňské valčíky, klasické polky, swing nebo blues, ale 
i moderní foxtrot, jive nebo cha-cha. K tanci opravdu bude hrát 
celý symfonický orchestr a zpívat bude nejen Jan Sklenář. Ve-
čer rozproudí třeba i sólisté Baletu Národního divadla pod tak-
tovkou Václava Zahradníka. Ze střídačky na pódium vypálí Petr 
Sovič & Golden Big Band Prague, Black Buřiňos a Brass Avenue. 
Slovem i zpěvem se vám představí moderátoři Jenovéfa Boková 
a Jan Cina!

A abyste byli řádně vybaveni, zde stručný návod, jak na to. Pá-
nové po konzultaci s partnerkou zajistí na www.kupvstupenku.
cz nákup lístků. Následně vyběhnou se smokingem do čistírny, 
škrobit límečky a manžety, k nimž partnerky posléze doma snad 
najdou hodící se knoflíčky. Zatímco dáma se objednává ke kadeř-
nici, pánové pokračují v průzkumu šatníku a koupelny. Párují si 
vysoké černé ponožky a řadí kravaty i motýlky. Sběhnou si do-
koupit nové žiletky a pěnu na úpravu vousů, kontrolují dostateč-
né zásoby deodorantu a shromažďují mince na pozdější nákup 
lístků do tomboly. Dámy denně v pravidelných intervalech kom-
binují šaty, náušnice, střevíčky, kabelky či spony do vlasů. Ná-
sledně rozhodnou, jaká partnerova výbava se hodí k jejich zvo-
lené róbě. Partner výběr dámy nekomentuje, zcela jej přijímá, 
naopak i chválí, jak je oba dáma bravurně zvládla sladit. Šála, 
kabát, deštník a jde se. Smíme prosit? 

Za PSO Petra Šotolová, flétnistka

Smíme prosit? 

Dne 17. 12. 2017 se uskutečnil 29. Svobodný Advent v Měst-
ském divadle dr. Josefa Čížka v Beránku. Jde o benefiční vystou-
pení náchodských církví s podtitulkem „Člověk člověku oporou“. 
Naše organizace Péče o duševní zdraví z.s. byla oslovena kaza-
telem Ing. Petrem Geldnerem (na fotografii), aby představila své 
služby a přijala výtěžek z této akce. Zapsaný spolek Péče o du-
ševní zdraví pomáhá lidem s vážným duševním onemocněním, 
aby mohli žít důstojný život se svými blízkými, ve svých domo-
vech. Za možnost prezentace a podpory chceme tímto velmi po-
děkovat, jak panu kazateli, tak všem přítomným, kteří přispěli. 
Byla to pro nás veliká čest! 

Bc. Lucie Pacovská, vedoucí pobočky Náchod
Péče o duševní zdraví z.s.
Tyršova 59, 54701 Náchod

Péče o duševní zdraví z.s. děkuje

Na fotografii 
Bc. Lucie Pacovská 
(vedoucí pobočky Péče 
o duševní zdraví z.s. 
Náchod)  
s moderátorem 
ing. Petrem Geldnerem, 
kazatelem Církve 
bratrské v Náchodě

Alžběta se narodila v pátek 5. ledna 2018 v 10:30 hodin v ná-
chodské porodnici s mírami 3245 gramů a 49 centimetrů.

Každoročně mamince s trvalým pobytem v Náchodě, které se 
narodí první miminko v novém roce, přicházejí ještě do porodni-
ce popřát představitelé města Náchoda. V pondělí 8. ledna 2018 
navštívili maminku Alžbětky starosta Jan Birke a místostaros-
tové Pavla Maršíková, Miroslav Brát a Jan Čtvrtečka v doprovo-
du ředitelky náchodské nemocnice paní Ivany Urešové a popřáli 
šťastným rodičům k jejímu narození. Kromě květiny předali ro-
dičům prvního náchodského občánka dárkový poukaz k náku-
pu výbavy pro miminko v hodnotě 3000 Kč.

Celé rodině přejeme do nového roku především pevné zdraví 
a mnoho společných radostných chvil!

Prvním náchodským občánkem
roku 2018 je Alžběta Havlíčková
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V letošním roce se Archa zapojila 
do jedné z aktivit nadačního fondu Albert. 
Konkrétně šlo o projekt „Obchůdky s Al-
bertem“. Tento projekt má za cíl podpořit 
tvůrčí činnost dětí ze sociálně ohrožené-
ho prostředí, přiblížit prostředí obchodu 
a cestu výrobku od jeho vzniku až po jeho 
prodej, umožnit nabytí zkušeností s pro-
dejem a odměnit děti za vynaložené úsilí 
vydělanými penězi. 

V praxi to pak znamená, že Albert po-
skytne jistý finanční obnos, za který se 
nakoupí materiál, a v některé z prodejen 
posléze poskytne zázemí k prodeji dětmi 
vytvořených výrobků (od propagace přes 
prostory až po malé občerstvení pro zú-
častněné děti).

Jelikož se obchůdky pořádaly před Vá-
noci, s dětmi jsme vyrobili vánoční zbo-
ží. Zakoupit se tak na našem stánku daly 
voňavé svíčky, mýdla, plátěné tašky s růz-
nými ručně malovanými motivy, advent-
ní věnce a malé vánoční ozdoby z vizo-

Archa a Albert obchůdky 2017
vického těsta. Náš první prodejní den 
proběhl ve středu 6. prosince v náchod-
ské prodejně supermarketu Albert. Pro-
deje se zúčastnilo šest dětí a utržili jsme 
1 693 Kč. Děti se nejdříve ostýchaly, ale 
nakonec projevily obchodní talent, nevá-
haly aktivně oslovovat nakupující a sta-
raly se tak o celý průběh procesu prode-
je – od výroby, nabízení zboží až po jeho 
zabalení a zaplacení. Největší zájem byl 
o svíčky a největším zážitkem pro děti 
pak sladké občerstvení, které jsme měli 
k dispozici v zázemí prodejny.

Jelikož nám ale nějaké výrobky zbyly, 
využili jsme možnosti zúčastnit se prode-
je i v následujícím týdnu, a tak jsme spolu 
s dětmi do Alberta vyrazili i o týden poz-
ději. Druhý prodejní den, což byla středa 
13. prosince, dorazily čtyři děti, z toho tři 
již byli zkušení profíci z minulého týdne. 
Průběh dne byl prakticky totožný, ovšem 
tentokrát šly nejvíce „na dračku“ plátěné 
tašky. Podruhé děti vydělaly 756 Kč, cel-

kově dětem tedy Albert obchůdky vynes-
ly 2 449 Kč. Za vydělané peníze si děti bu-
dou moci vybrat nějaký dárek do klubu.

Děkujeme Albertu za tuto příležitost, 
děkujeme všem dárcům, kteří zakoupili 
naše výrobky a podpořili nás i tento na-
dační projekt a těšíme se zase příští rok!

 Bc. Lucie Neumanová 
– sociální pracovnice SASRD Archa

Dne 16. prosince 2017 se konala 129. vý-
roční schůze hasičů spolu se zástupci SK 
Jizbice a Občanského sdružení Jizbice 
2012 (Fr. Majer), osadního výboru (J. Drš-
ka). Hosté byli za OSH Náchod br. Kratěna 
a za město Náchod místostarosta ing. Jan 
Čtvrtečka a radní Marek Dvorský. 

Náplní schůze bylo zhodnotit práci za 
celý rok 2017 a naplánovat činnost na 
rok 2018. Ve své zprávě starosta i velitel 
zhodnotili bohatou činnost sboru a chvá-
lili perfektní spolupráci všech organiza-
cí v obci i spolupráci s městem Náchod.

Z akcí bych zde rád zmínil Hasičsko – 
sportovní ples, setkání Jizbic, čarodějnice 
a vydání publikace „Pohled do minulosti 
náchodského panství“.

Veškeré akce v obci provádíme společ-
nými silami. Tímto chci poděkovat všem, 
kteří se na nich podíleli a budou i v bu-
doucnu podílet, jelikož nás v roce 2018 
čeká hodně práce. 

Na letošní rok se opět plánuje Hasičsko 
- sportovní ples, cyklovýlet Nové Mlýny, 

Hasiči Jizbice bilancovali
setkání Jizbic, čarodějnice, dětský den, 
oslavy 130 let hasičů a další.

V letošním roce proběhne oprava ha-
sičské zbrojnice – vybudování kuchyňky, 
oprava krovu a úprava kontejnerového 
stání. Během dalších let doufáme, že ko-
nečně proběhne celková rekonstrukce ha-
sičské zbrojnice (zateplení budovy, výmě-
na oken, nová garážová vrata), neboť se 
jedná o budovu, kterou využíváme všich-
ni. Co nás dále tíží, je zastaralá technika, 
respektive nevyhovující automobil. Vede-
ní města přislíbilo, že se pokusí tento pro-
blém vyřešit.

Chtěl bych poděkovat všem členům, 
příznivcům, rodinným příslušníkům a též 
i našim sponzorům: Kancelářská technika 
Laštovic, Primátor Náchod a.s., Atas elek-
tromotory Náchod a.s., Vodovody a kana-
lizace Náchod, město Náchod a dalším za 
jejich podporu.

Děkuji za spolupráci Hasiči Jizbice, SK 
Jizbice, Jizbice 2012 a Osadní výbor.

Petr Břenda

Společnost Lidl ČR i v letošním roce po-
staví díky svému projektu „Rákosníčkovo 
hřiště“ v dalších 10 městech moderní hři-
ště pro děti. Rákosníčkovo hřiště má šanci 
mít každé město, v jehož blízkosti se na-
chází prodejny Lidl, a Rákosníčkovo hřiš-
tě tam ještě nestojí. O vítězství rozhodu-
je nejvyšší počet získaných hlasů. Ve hře 
pro tento rok je i prodejna Lidl v ulici Pl-
hovská v Náchodě! 

Pojďme společným hlasováním podpo-
řit tuto prodejnu na www.lidl-rakosnicko-
va-hriste.cz a na Facebooku Lidl Česká re-
publika (www.facebook.com/lidlcesko)  
od 1. do 28. února 2018 a pokusme se vy-
tvořit tak další bezpečnou odpočinkovou 
zónu pro naše nejmenší! Každý hlasující 
může denně odevzdat dva hlasy své oblí-
bené prodejně a zároveň se může po zod-
povězení soutěžní otázky zapojit do sou-
těže a získat věcné ceny jako například 
koloběžku nebo sportovní náčiní.

Na webu projektu bude možné průběžně 
sledovat stav hlasování. Vyhlášení výsled-
ků bude uveřejněno na začátku března.

Děti, maminky, tatínkové, babičky, dědeč-
kové, tetičky a strýčkové – i váš hlas se pro bu-
doucí náchodské Rákosníčkovo hřiště počítá!

Hlasujte o hřiště!
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to vše v kině Vesmír v Náchodě v ÚNORU 2018
OPERY, BALETY A FASCINUJÍCÍ DOKUMENTY

Historicky nejvyšší počet 
získaných ocenění zazna-
menala v loňském roce piva 
z náchodského pivovaru PRI-
MÁTOR. Celkem do své sbírky 
Náchodští přidali dalších 28 
medailí či cen z tuzemských 
i zahraničích degustačních 

soutěží. Nejvíce osm medailí, 
z toho čtyři zlaté, získalo pšenič-

né pivo PRIMÁTOR Weizenbier, kte-
ré patří v posledních letech k nejvíce oceňovanému pivu z širo-
kého portfolia 15 piv.

Úrodný rok náchodského PRIMÁTORA
Ohromný úspěch a velkou radost pivovaru udělala i loňská no-

vinka, výčepní pivo Antonín, které zvítězilo v kategorii ležáků 
na prestižní soutěži Brussels Beer Challenge 2017.

Naposledy se v loňském roce objevila piva PRIMÁTOR mezi 
oceněnými v anketě časopisu Pivo, Bier & Ale vyhlašovanými zá-
věrem roku ve Strahovském klášteře. Výroční cenu za dlouhole-
tou kvalitu obdrželo speciální pivo PRIMÁTOR Polotmavý 13% 
a pivo PRIMÁTOR APAč 11% pak cenu za nejlepší nové svrchně 
kvašené pivo vyrobené v limitované edici.

Pivovaru se tak zúročuje poctivá práce založená na výběru 
nejkvalitnějších surovin, dodržování tradičních výrobních po-
stupů, zkrátka to, co se PRIMÁTOR už dlouhá léta snaží dělat: 
Skutečné řemeslo!

Neděle 4. února v 15.45 hodin
Záznam baletního představení z Velkého divadla v Moskvě
 DÁMA S KAMÉLIEMI / LA DAME AUX CAMÉLIAS

Hudba: Fryderyk Chopin, choreografie: John Neumeuier.
S pomocí Chopinovy romantické klavírní partitury a srdceryvné 
choreografii Johna Neumeiera vynáší Světlana Zacharova tuto 
vášnivou tragédii na zcela novou úroveň. Nechte se strhnout tra-
gickým dramatem lásky pařížské kurtizány a muže z vyšší spo-
lečnosti. Balet na motivy románu Alexandra Dumase mladšího, 
který dal vzniknout i slavné opeře La traviata! John Neumeier, 
jeden z nejvýznamnějších choreografů současnosti, rozkrývá 
hlubokou psychologii postav v jednom ze svých nejúspěšnějších 
titulů. Melancholickou atmosféru marné lásky umocňuje klavír-
ní hudba Frederyka Chopina. Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (stu-
denti, důchodci, ZTP), baletní abonentní 230 Kč.
 Sobota 10. února v 17.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
GAETANO DONIZETTI – NÁPOJ LÁSKY / L’ELISIR D’AMORE
Donizettiho Nápoj lásky patří mezi nejlepší komedie operní lite-
ratury. V režii Bartletta Shera a pod taktovkou Dominga Hindoy-
ana se představí Pretty Yende v roli temperamentní Adiny, do níž 
se zamiluje prostý venkovan Nemorino v podání Matthewa Po-
lenzaniho. Davide Luciano v Met debutuje jako Adinin arogant-
ní nápadník Belcore. Doktora Dulcamaru, obchodníka se zázrač-
ným lektvarem, zpívá Ildebrando D’Arcangelo. Dirigent Domingo 
Hindoyan bude s Nápojem lásky v Metropolitní opeře debutovat.
Nastudováno v italském originále, uváděno s anglickými a čes-
kými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchod-
ci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
 Sobota 10. února po skončení satelitního přenosu Nápoje lás-

ky z Metropolitní opery – cca ve 20.40 hodin
Záznam baletního vystoupení
MICHAIL BARYŠNIKOV: PROSTOR
Jedinečný taneční duet! Nejslavnější tanečník na světě Micha-
il Baryšnikov oslavil dne 27. 1. 2018 své 70. narozeniny. U této 
příležitosti uvádíme záznam jeho baletního duetu s Ana Laguna  
v choreografii Mats Ek. Jde o naprosto unikátní umělecký záži-
tek. Délka vystoupení je pouhých 30 minut! Choreografie PRO-
STORU (v originále „PLACE“) byla poprvé uvedena v Dansens Hus 
ve Stockholmu v srpnu 2007 – premiéra přilákala novináře i mi-
lovníky tance z celého světa a film se u kritiků i diváků dočkal 
nadšeného přijetí. Vstupné 80 Kč.

 Středa 14. února v 19.30 hodin
Fascinující dokument z dílny tvůrců filmů Vatikánská muzea, 
Florencie a Galerie Uffizi nebo Svatý Petr a papežské baziliky 
Říma
RAFFAELLO: LORD UMĚNÍ / RAFFAELLO IL PRINCIPE DELLE ARTI
Intenzivní portrét jednoho z nejlepších renesančních umělců, 
který měl vliv na rozvoj celého světa umění a fascinuje nejed-
noho historika a je dodnes považován za zázračné dítě. Raffa- 
ello patří k takzvané tradiční triádě renesančních mistrů, vedle 
Leonarda da Vinci a Michelangela je jednou z nejvýznamnějších 
osobností této éry. Přesto nemnoho lidí jeho příběh doopravdy 
zná… Dokument, který vás nadchne a pohltí, využívá nejmo-
dernějších technologií, aby na velkém plátně ukázal záběry v té 
nejlepší kvalitě. Oslovení kritici a historici umění odborně, ale 
přitom poutavě osvětlují život a neuvěřitelně nádherné dílo to-
hoto slavného umělce. České titulky. Vstupné 180 Kč.
 Pátek 16. února v 17 hodin

Hudební dokument
EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
Od třinácti let na vrcholu. Otevřeně, jako nikdy předtím. Dospí-
vala v očích veřejnosti. Dva roky s kamerou v zádech. Ewa – jak 
ji prostě neznáte! Dokument Ewa Farna 10: Neznámá známá ma-
puje 10 let zpěvaččiny kariéry a také přípravy na její loňský ju-
bilejní koncert. Vstupné 120 Kč.
 Sobota 24. února v 18.15 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
GIACOMO PUCCINI – BOHÉMA / LA BOHÈME
Paříž, hýřiví umělci, velká láska a krutý osud. To je opera Bohé-
ma z roku 1896, i nejoblíbenější opera Giacoma Pucciniho. V le-
gendární inscenaci Bohémy Franka Zeffirelliho, která se stala 
nejhranější operou v historii Met, se představí špičkový ansám-
bl mladých pěvců a pěvkyň v čele se Sonjou Jončevou v roli Mimì, 
do níž se zamiluje vášnivý básník Rodolfo Michaela Fabiana. Su-
sanna Phillips se opět zhostí role kokety Musetty a jejího milen-
ce, malíře Marcella, si zazpívá Lucas Meachem. Hvězdné obsaze-
ní doplňují Alexey Lavrov a Matthew Rose v rolích Schaunarda 
a Collina, bohémských přátel Rodolfa a Marcella, a Paul Plishka, 
který se objeví v rolích Benoita a Alcindora. Orchestr Metropo-
litní opery řídí Marco Armiliato. Nastudováno v italském origi-
nále, uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 
340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
Neděle 4. března v 15.45 hodin
Satelitní přímý přenos baletního představení z Velkého diva-
dla v Moskvě
PLAMENY PAŘÍŽE / LES FLAMMES DE PARIS
Hudba: Boris Asafjev, choreografie: Alexej Ratmanskij.
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Krasobruslení PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – únor 2018

1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 3. 2. 2018 11.00 SKK Primátor Náchod – KK Slávia Praha
 10. 2. 2018 11.00 SKK Primátor Náchod – Konstruktiva Praha
 24. 2. 2018 11.00 SKK Primátor Náchod – SKK Jičín
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 17. 2. 2018 14.00 TJ Červený Kostelec – Vltavan Loučovice
 3. 3. 2018 14.00 TJ Červený Kostelec – SKK Bohušovice
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 17. 2. 2018 10.00 SKK Primátor Náchod B – Kuželky Jiskra Hazlov
 3. 3. 2018 10.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Lokomotiva Čes. Budějovice
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 3. 2. 2018 15.00 SKK Primátor Náchod A  – SKK Hořice B
 10. 2. 2018 15.00 SKK Primátor Náchod A  – Spartak Rokytnice n.J.
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
 11. 2. 2018 10.00 SKK Primátor Náchod A – KK Vysoké Mýto
 11. 2. 2018 10.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Start Rychnov n.Kn.
 25. 2. 2018 10.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Červený Kostelec
 25. 2. 2018 10.00 SKK Primátor Náchod B – KK Zábřeh
Východočeský přebor mužů: (hrací den – pátek)
 9. 2. 2018 17.00 SKK Primátor Náchod B – Sokol Dobruška B
 23. 2. 2018 17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Svitavy B
Pohár mladých nadějí – celostátní turnaj mládeže do 14 let
neděle   4. 2. 2018  8–17 hodin
45. ročník turnaje neregistrovaných „O pohár ředitele pivovaru PRIMÁTOR Náchod“
Slavnostní vyhlášení turnaje sobota 10. 2. 2018 od 20 hodin ve Velkém Poříčí
Memoriál Františka Majera – turnaj neregistrovaných dvojic
Kvalifikace:  od 22. 2. 2018 do 19. 3. 2018
Finále:  sobota 24. 3. 2018
Více o turnaji na www.kuzelky.nachod.net.

Krasobruslařky závodily ve 4. ročníku 
Poděbradského ledového srdce. Svoji pre-
miéru zvládla Klára Wilson a předvedla 
svoji první volnou jízdu v kategorii Cvr-
ček 1 soutěže Bruslička. Ta je určena za-
čínajícím bruslařům. V kategorii příprav-
ka do 9 let závodila Natálie Rejtharová.  
Jí premiéra ve volné jízdě čeká v dalším 
závodě. Obě dívky získaly shodně 9. mís-
to. V soutěži Brusličky Benjamín 1 se daři-
lo Natálii Hrábkové, která obsadila 5. mís-
to. Na stupně vítězů zamířila Karolína 
Ryšavá. Získala 2. místo.

V Uherském Brodě se závodilo v soutě-
ži ISU SH. Je to nejvyšší krasobruslařská 
soutěž, která se řídí mezinárodními pravi-
dly. Pavlína Mertová v kategorii nejmladší 
žačky získala 18 místo, Eliška Gajdošová 
v kategorii mladší žačky získala 8. mís-
to. Dařilo se Vendule Maršíkové a Oluši 
Gajdošové, které soutěží v kategorii ju-
niorky. Po krátkém programu byla Ven-
dula na 6. místě, Oluša po malé chybič-
ce na 11. místě. Ve volné jízdě se dařilo 
dívkám ještě víc: Oluša předvedla druhou 
nejlepší volnou jízdu, Vendula obsadi-
la třetí příčku. V konečném součtu pak 
Oluša Gajdošová získala svoji první me-
daili v kategorii juniorky a to hned stří-
brnou. Vendula obsadila v konečném hod-
nocení 4. místo. Tak se náchodští trenéři 
pan František Blaťák a Klára Pavlovičová, 
mohli radovat. Obě dívky míří na MČR ju-
niorek do Liberce. V boji o místo na MČR 
zůstává ještě stále Karolína Habrová. 
Na závodech do Nymburka jela další sku-
pina náchodských závodnic. Zde je dopro-
vázely trenérky Jana Kolářská a Markéta 
Svobodová. Výsledky uvedeme v někte-
rém z dalších čísel. 

„Metál“ – Medaili Dr. Otakara Koutské-
ho převzala z rukou předsedy Českého vo-
lejbalového svazu Hana Kopecká. Oceně-
ní obdržela za zásluhy o rozvoj volejbalu 
a Krajského volejbalového svazu.

Dr. Otakar Koutský byl reprezentant 
ČSR, dlouholetý předseda ČVS, místopřed-
seda FIVB a dvojnásobný držitel zlatého 
olympijského řádu. Paní Kopecké blaho-
přejeme.

Volejbalové ocenění

 

VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
ÚNOR 2018 

 Sobota 10.2.2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 11.2.2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 18.2.2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Sobota 24.2.2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 Neděle 25.2.2018 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 

 
 
        

www.zimni-stadion-nachod.cz                                    zimni.stadion@mestonachod.cz                        

 

foto (zleva): Marek Pakosta – předseda 
Českého volejbalového svazu, Hana 
Kopecká – předsedkyně OS ČUS Náchod 
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v únoru 2018 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcíGALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245, 
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě 
pondělí od 9 do 17 hodin.

 Naše galerie – Putování 
11. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska.
Výstava soutěžních prací: 27. 1. – 18. 2. 

 Sobotní výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi se koná 10. února v pro-
storách galerie od 14 do 16 hodin. S dětmi se vydáme do ta-
jemného světa barev. „Kdysi dávno a dávno byla doba, kdy vů-
bec žádné barvy nebyly. Svět teprve vznikal a byl bezbarvý jako 
kapka vody, jako čiré sklíčko a jako samo nicovaté nic.“ (Dani-
ela Fischerová – Duhové pohádky)
Přihlašujte se, prosíme, nejdéle do čtvrtka 8. února na email 
info@gvun.cz nebo na tel. 491 427 321. Uveďte počet dětí 
a jejich věk. Doporučujeme pracovní oděv.
Dílna je určena pro rodiče s dětmi od 5 let. Mladší souro-
zenci jsou také vítáni, podle svých možností se mohou díl-
ny účastnit. Na setkání se těší Tereza Burdová a Veronika 
Mesnerová.
Více informací na www.gvun.cz 
nebo facebook.com/galerienachod

Putování
Putování odedávna provázejí nejrůznější zprávy, které přiná-

šejí stopy zažitého a viděného, ať už ve formě deníků, dopisů, 
obrazů anebo sbírek, a také ve formě vyprávění. Předpokládali 
jsme, že kromě autentických záznamů z cest, se na výstavě ob-
jeví práce, které reflektují poutnictví, krajinu, cesty, anebo také 
domov zpovzdálí, z odstupu anebo z nadhledu. Letošního roč-
níku se zúčastnilo 180 soutěžících jednotlivců, 9 kolektivů auto-
rů a přihlášeno bylo 257 prací. Sešly se plenérové kresby, studie 
bot a batohů, obrázky dětí, které mapovaly cestu do školky nebo 
na procházku, krajinomalby i abstraktní obrazy, které umožňu-
jí snít a putovat ve svém nitru. Letos se také kromě soch objevi-
ly i objekty, které by se mohly řadit ke konceptuální tvorbě. Zá-
jem vzbudily soubory obrazů ze základních uměleckých škol. 

Letos byli celkově oceněni dva vítězové. Porota udělila oceně-
ní Monice Balzerové za soubor ilustrací k připravované autorské 
knize v kategorii mládež 15–18 let a Anně Smékalové za dílo Pra-
voúhlá hranice v kategorii dospělí.

Vyhlášení výsledků s předáním cen proběhlo při zahájení vý-
stavy 26. ledna 2018. Výstava potrvá do 18. února 2018.

Galerie výtvarného umění v Náchodě děkuje za finanční pod-
poru městu Náchod, Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda 
a firmě TechProg s. r. o.                                            Tereza Burdová

Naše galerie – 11. ročník 
výtvarné soutěže pro občany 
Náchodska 2017, 1. bienále

Móda za časů protektorátu
Do 29. dubna 2018 mohou návštěvníci ve výstavní síni (roh Zá-
mecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu, která je zavede o ně-
kolik desetiletí zpět a pokusí se jim přiblížit, co se nosilo a jaké 
oděvy byly moderní v nelehké protektorátní době. V roce 2016 
proběhla v Regionálním muzeu v Náchodě sbírka oděvů právě 
z 30. a 40. let minulého století. Díky přízni dárců se podařilo 
nashromáždit velké množství zajímavého dámského i pánské-
ho oblečení, bot a dalších doplňků z tohoto období, které – a ne-
jenom ty – si zde mohou návštěvníci prohlédnout. K vidění je 
např. luxusní persiánový kožich, kožešinové límce s hlavičkami 
lišek a další dámské a pánské šaty. Protektorát byl však přede-
vším obdobím nedostatku, což platí i pro odvětví textilu. Nechy-
bí proto ani doma šité či přešívané oblečení, boty z náhražko-
vých materiálů a mnoho dalšího. Otevřeno denně mimo pondělí 
9–12, 13–17 hod. 

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska 
Stálá expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově 
náměstí čp. 18 mapuje dějiny náchodského regionu od nejstar-
ších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po součas-
nost. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin. Orga-
nizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo 
na e-mailu expozice@muzeumnachod.cz. Otevřeno denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hod. 

Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda
Do budovy stálé expozice Regionálního muzea v Náchodě na Ma-
sarykově náměstí čp. 18 srdečně zveme zájemce k návštěvě vý-
stavy Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda, která 
bude zahájena vernisáží 23. února 2018 v 16 hodin. Výstava ma-
puje nejdůležitější milníky našich dějin zakončené osmičkou 
(1918, 1938, 1948 a 1968), připomene události, k nimž v naší vlas-
ti a na Náchodsku došlo a díky desítkám trojrozměrných před-
mětů, z nichž některé budou vystaveny zcela poprvé, návštěv-
níky provede pohnutými událostmi 20. století. Výstava potrvá 
do 11. listopadu 2018.
Součástí výstavy bude rovněž ojedinělá expozice figurek vojáč-
ků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se bránit 
– 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. 

Velikonoce v muzeu
Regionální muzeum v Náchodě si vás dovoluje pozvat na tvo-
řivou dílnu Velikonoce v muzeu. Vyzkoušet si zde můžete růz-
né techniky zdobení vajíček, pletení pomlázky a jiné aktivity.
Kdy: 24. 3. 2017 od 9.00 do 15.00 hodin
Kde: v přednáškové místnosti muzea. 1. patro Staré radnice 
(čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě
Vstupné: 35 Kč
Požadavky: přineste si s sebou vyfouknutá vajíčka

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 únoru je možnost prohlídky ve všední dny, a to POUZE na ob-
jednávku s dostatečným předstihem, přičemž minimální počet 
zájemců o návštěvu pevnosti je pět osob. Návštěvu pevnosti lze 
objednat na tel. čísle 724 120 498, či elektronicky: pevnost.dob-
rosov@seznam.cz.

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

Stomatologická pohotovost

únor
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

 3. 2. Dvě pohádky pro rošťáky

 10. 2. Dvě pohádky pro rošťáky

 17. 2. Ostrov splněných přání

 24. 2. Ostrov splněných přání

 3. 3.  Dvě pohádky pro rošťáky

 10. 3.  Dvě pohádky pro rošťáky

 3. 2. a 4. 2. MUDr. Blanka Grummichová Studnice 31 
    tel.: 491 422 104
 10. 2. a 11. 2. MUDr. Tomáš Žďárský Náchodská 240, 
  Dolní Radechová  tel.: 491 424 322
  17. 2.a 18. 2. MUDr. Renata Čábelková Jiřího z Poděbrad 937
  Hronov  tel.: 491 482 911
 24. 2. a 25. 2 MUDr. Blanka Filipová Komenského 10
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 721

AKCE PRO VEŘEJNOST 
 pátek 2. února 

– TVOŘIVÉ POLOLETKY 
hry a vyrábění pro děti od 6 do 12 let 
od 8.30 do 14.30 hodin, s sebou přezůvky, 
pracovní oděv, pití a svačinu, cena 100 Kč, 
přihlášky do 31.1., informace Bc. Tereza 
Išová, tel. 774 223 296

 neděle 4. února 
– NÁCHODSKÝ KLONDIKE
tradiční recesní zlatokopecký závod dvo-
jic či rodin, zábavné soutěže a zlatoko-
pecké dovednosti, trasa je přizpůsobena 
věku, registrace v 9–9.30 hodin, startov-
né 30 Kč dítě, 50 Kč dospělý, 100 Kč rodina, 
informace Mgr. Helena Koutská, hele.mar-
tin@centrum.cz, tel. 732 746 167, www.
deckonachod.cz

 pátek 9. února
KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
otevřená dílna od 16 do 18 hodin, tvoření 
z keramické hlíny pro děti i dospělé, děti 
do 6 let v doprovodu rodičů, s sebou pra-
covní oděv, přezůvky, vstupné 40 Kč/oso-
ba, informace Bc. Tereza Išová, 
tel. 774 223 296

 sobota 10. února 
– SOBOTA S ANGLIČTINOU 
Karnevalová sobota pro děti od 6 do 12 
let, program od 9 do 15 hodin, hravá vý-
uka angličtiny, hry, hrátky a soutěže, s se-
bou vybavený penál a přezůvky, přihláš-
ky do 8. 2., cena 130 Kč pro členy Klubu, 
150 Kč pro ostatní, v ceně strava, mate-
riál, pojištění, informace PhDr. Jaroslava 
Nývltová, jajka@deckonachod.cz, 
tel. 775 223 291

 sobota 10. února 
– SOUSEDSKÝ MASOPUST 
 třetí ročník chystají opět Erasmáci z Déč-
ka, od 8 hodin tržnice na Masarykově ná-
městí, v 11.10 hodin odjezd linkového au-
tobusu od nádraží, v 11.30 hodin řazení 
průvodu na hranici a starostenské udělení 
práva Masopustu, ve 12 hodin se průvod 
vydá podél Metuje přes Běloves do Nácho-
da,ve 14 hodin pohřbívání basy, vystou-
pení otužilců, zumba a pěvecký sbor Hej-
šovina, v 15 hodin Masopustní maškarní 
rej pro děti v Beránku, v 19 hodin Maso-
pustní maškarní bál pro dospělé v Berán-
ku, hraje skupina LUKO 

 17.–18. února – HVĚZDA ORIENTU
celostátní soutěžní přehlídka v orientál-
ním tanci v různých kategoriích, v sobo-
tu – děti a skupiny do 18 let, v neděli – 
dospělé tanečnice sólistky, profi, skupiny, 
dua a tria, program pro veřejnost vždy 
od 10 do 17 hodin, vstupné 50 Kč, infor-
mace www.hvezda-orientu.wz.cz, Bc. Te-
reza Išová, tel. 774 223 296

 sobota 24. února 
– KURZ MALBY – NAIVNÍ AUTOPORTRÉT
malba akrylovými barvami na plátno, pro 
zájemce od 12 let, od 9 do 16 hodin, lektor-
ka Mgr. Věra Voltrová, s sebou přezůvky, 
pohodlný pracovní oděv, svačina, zvětše-
ná fotka vlastní či někoho jiného, člen-
ská cena 900 Kč, ostatní 1200 Kč, přihláš-
ky do 19. 2., informace Bc. Tereza Išová, 
tel. 774 223 296

 26. 2. – 2. 3. 
– JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S TLAPÍKY 
příměstský tábor v Déčku pro děti 
od 6 do 12 let, zajištěn oběd a pitný re-
žim (svačinu zajišťují rodiče), hrátky se 
zvířátky, vycházky do přírody, výtvarná 
dílnička, společné vaření a vyrábění, vý-
let, hry uvnitř i venku dle počasí, program 
od 7 do 16 hodin, možnost docházet jen 
jednotlivé dny, cena 750 Kč /650 Kč pro čle-
na Déčka/ nebo 150 Kč na den, informace 
Ing. Ludmila Pohanková, tel. 608 812 232

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
 pátek 2. února 

– MAŠKARNÍ DOVÁDĚNÍ PRO NEJMENŠÍ
program od 10 hodin, tanečky, soutěžení, 
vstupné 40 Kč dítě s doprovodem (členové 
MC Macíček), ostatní 50 Kč, informace 
Mgr. Jitka Ničová, mc@deckonachod.cz, 
tel. 774 635 232

 pátek 16. února – DĚTSKÁ HOMEOPATIE
od 9.30 do 11 hodin, přednáší homeopatka 
Mgr. Jitka Lysická, cena 50 Kč, informace
Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232, 
mc@deckonachod.cz

 pátek 23. února 
– PŘEDJARNÍ DRÁTKOVÁNÍ 
nejen pro rodiče s dětmi, od 9.30 do 11.30 
hodin, výroba jednoduchých dekorací 
do bytu z drátků a korálků, vhodné pro 
začátečníky i pokročilé, materiál zajištěn, 
kleštičky s sebou, cena 50 Kč, informace 
Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232, 

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO A ICM
 úterý 6. února – THULETUVALU

 promítání filmu v rámci programu Promí-
tej i Ty! Tající led v Grónsku zvedá hladinu 

oceánu a brzy zaplaví nízko položené os-
trovy – dokument zblízka sleduje osudy 
několika rodin, které si uvědomují, že je-
jich tradiční způsob života a obživy spěje 
rychlostí tajícího ledu ke změně, informa-
ce Mgr. Helena Koutská, tel 732 746 167, 
www.facebook.com/icmnachod

 středa 7. února 
– VALENTÝNSKÁ DÍLNIČKA
přijďte si vyrobit přáníčko nebo minidá-
rek k Valentýnu, v 16 hodin, cena 20 Kč, 
informace Mgr. Helena Koutská, 
tel. 732 746 167 

 pondělí 12. února – DESKOVÉ HRY
přijďte si zahrát oblíbenou deskovou hru, 
od 16 hodin v ICM, informace Mgr. Hele-
na Koutská, tel. 732 746 167, www.face-
book.com/icmnachod
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes re-
gistrační systém na www.decko-nachod.
cz, kde také najdete další informace. Čle-
nům Déčka bude na jednotlivé akce po-
skytnuta sleva.
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Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThDr. Kontakt mobil 776 736 885, pevná linka (pouze  
v úřední hodiny) 491 426 223, e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. 
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium otevřeno den-
ně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají ve Farského síni 
CČSH, vchod Raisova ul. v neděli v 8.15 hod. Biblické hodiny ve 
čtvrtek v 16 hod.
Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. 
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš  
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomoc-
ný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz,  
e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvr-
tek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–11.00,  
v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vav-
řince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 
18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 
a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele sv. 
Michaela v neděli v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. Mi-
chaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Příležitost ke svá-
tosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek 
hodinu přede mší svatou.
Na svátek Uvedení Páně do chrámu, který pravidelně připadá 
na druhého února a lidově se nazývá „Hromnice“, budou slou-
ženy mše svaté u sv. Vavřince v 7.00 a v 18.00 hod. Kněz při kaž-
dé mši svaté požehná svíce (hromničky), které bude možné za-
koupit v kostele.
Na Popeleční středu, která letošní rok vychází na 14. února, bu-
dou mše svaté u sv. Vavřince slouženy v 7.00, 16.00 a 18.00 hod. 
Popeleční středa je vedle Velkého pátku pro křesťana dnem přís-
ného postu.                                                     P. Zdeněk Kubeš, děkan
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objedná-
ní rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domlu-
vě. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) 
ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30 hod. v kostele v Šonově u 
Nového Města nad Metují a od 16.00 hod. ekumenické bohosluž-
by v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V neděli 
12. 11. v 10.00 h. společné bohoslužby pro celý sbor s výkladem 
pro děti a s večeří Páně ve sborovém domě v Náchodě. Biblické 
hodiny každou středu na různých místech podle dohody vždy 
od 16.00 hod. Schůzky dětí v pátky 10. a 24. 11. na faře v Šono-
vě vždy od 17.30 hod. Přednáška a beseda s teologem, etikem  
a pedagogem Janem Háblem o výuce etiky v současném českém 
školství v sobotu 18.11. od 10.00 hodin ve sborovém domě. Tam-
též v úterý 21.11. od 18.00 hodin beseda s docentem teologie Pav-
lem Hoškem o Islámu pořádaná křesťanskou akademií. Přehled 
všech akcí a aktuální informace naleznete 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 Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014,  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.
Církev bratrská
PPurkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objedná-
ní rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domluvě. 
Bohoslužby až do konce března vždy v neděli v 10.00 hod. pou-

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“
 čtvrtek 1. 2. od 14 hod. „Tajemství tří oceánů – honba za pří-

zraky“, dokumentární film;
 čtvrtek 8. 2. od 14 hod. „Beskydské pastorále“ idylický film 

nádherného kraje Beskyd, Kysuce a Oravice nám promítne 
p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 15. 2. od 14 hod. „ Král tuláků“ pro pamětníky a milov-
níky operetky;

 čtvrtek 22. 2. od 14 hod. „ Krajinou domova“, film s hudebním 
doprovodem pro nás připravil a promítne p. Otto Mach;
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když ne-
jsou členy Svazu důchodců.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.
Příspěvkové známky můžete ještě zaplatit v klubovně Harmonie 2  
v únoru – pondělí 12. nebo čtvrtek 15. od 15.30 hod. Na zájezdy se 
budete moci přihlásit a zaplatit dané zálohy od 5. března.

Výroční členská schůze,
která se koná v středa dne 21. 2. 2018 v 14.00 hod.
v hotelu Hron – salonek 1. patro, výtah.
Program:
Přivítání hostů, členů. 
Zpráva o činnosti sdružení 2017, návrh na r. 2018.
Informace o členské základně, zájezdech, přednáškách v r. 2018.
Informace o hospodaření a čerpání dotace od města r. 2017.
Finanční zpráva organizace, návrh na čerpání dotace r. 2018. 
Zpráva revizní komise. Zpráva o stavu výboru, opakované dopl-
ňující volby člena R. K. USNESENÍ.
Prostor pro hosty: Pomoc s finanční gramotností seniorů nabíd-
nou pracovnice organizace FINGRAM CS s.r.o..
Různé: Podněty, návrhy aj. 
Drobné občerstvení zajištěno organizací. 
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se při-
hlásit včas. Každou středu od 13–15 hod. v klubovně SZdP – Pa-
lachova ul. 1303 – přízemí, případně Tel. 724 908 861.
Těšíme se na setkání, vážíme si vašeho zájmu o dění v našem 
městě a spolupráci se sdružením.        Za Výbor SZdP z.s. Náchod:  

Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

ze ve sborovém domě v Náchodě. V neděli 11. 2. společné boho-
služby pro celý sbor s vysluhováním svaté večeře Páně. Ve čtvr-
tek 8. 2. bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě od 9.30 hod. 
Biblické hodiny po domluvě ve středy od 16.00 hodin. Schůzka 
dětí rovněž po domluvě v pátek od 17.30 hod. Přehled všech akcí 
a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.nachod-so-
nov.evangnet.cz.
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jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané příspěvky pořídila redakce. Adresa měsíčníku: Náchodský zpravodaj, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 
547 61, tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 15. 1. 2018. Uzávěrka březnového čísla bude 14. 2. 2018!

Městská knihovna Náchod informuje v únoru 2018

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz.  (Vo)

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v pondělí 5. úno-
ra v dopoledních hodinách.

Výstavy
Studovna

 PAVEL MATUŠKA – USMÍVÁNÍ
12. prosince – 12. února. Poslední příležitost prohlédnout si 
úspěšnou prodejní výstavu malovaného humoru výtvarníka Pav-
la Matušky a případně si ve studovně zakoupit reprodukce ně-
kterých děl ve formátu A5 za 40 Kč.

 JIŘÍ VÍT – FOTOGRAFIE
14. února – 31. března. Vernisáž 
výstavy se uskuteční ve středu  
14. února v 17 hodin.
Dětské oddělení

 VOJTA POLÁK – KRESBY 2017
1. – 28. února. Výstava kreseb stu-
denta Střední školy propagační 
tvorby a polygrafie ve Velkém Po-
říčí Vojty Poláka. 
Hala

 SPOLKLA MĚ KNIHOVNA
Výstava ilustrací Vojtěcha Šedy 
z dětské knihy spisovatelky Kláry 
Smolíkové bude k vidění po celý 
únor v hale knihovny.

Melodie, které milujeme
V úterý 13. února vás od 19 ho-
din zveme do studovny na hudeb-
ní vystoupení dvou talentovaných 
muzikantek – sopranistky Karolí-
ny Žmolíkové a klavíristky Ludmi-
ly Juránkové. Repertoár koncertu 
je sestaven ze známých operních, 
muzikálových, ale i operetních 
árií a písní. Třešničkou na dortu 
jsou například písně George Ger-
shwina, při kterých interpreti 
hodně improvizují. Karolína Žmo-
líková vám ukáže, že je výbornou 
interpretkou nejen operních árií, 
ale i hudby 20. století. Předprodej 
vstupenek probíhá ve studovně, 
cena 100 Kč.

Dílna pro seniory – mandaly 
Ve středu 21. února vás zveme na další kreativní dílnu pro se-
niory s Vlaďkou Jíchovou. Svoji osobní mandalu si budete moci 
vytvořit od 9 do 12 hodin v dětském oddělení. Tato výtvar-
ná dílna je podpořena z projektu Evropské unie Aktivní senior 
polsko-českého příhraničí a přihlášky na ni přijímáme jako vždy 
ve studovně. 

Náchodská univerzita volného času
 5. února Mgr. Jaroslava Janečková – Leoš Janáček
 19. února Milan Záliš – Rodina Schaumburg-Lippe a její příbu-

zenstvo v 19. a 20. století
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory vstupné 50 Kč.

Besedy s Petrou Braunovou 
Ve středu 14. února přijede číst ze svých knih spisovatelka Pet-
ra Braunová. Besedy s ní budou probíhat v dětském oddělení, 
a to v 8.30, 10.00 a 11.30 hodin.
 
Noc s Andersenem 2018 

Druháci, třeťáci, čtvrťáci a pá-
ťáci POZOR!!! Opět se může-
te utkat o účast na Noci s An-
dersenem. Letos nahlédneme 
do světa hrdinů Rychlých 
šípů. 
LETOŠNÍ ÚKOLY:
Leden: Napiš, jak se jmenova-
li členové party Rychlých šípů.
Únor: Představ si, že jsi se 
stal/stala členem party Rych-
lých šípů. Zkus se zamyslet 
nad tím, jaká přezdívka by tě 
vystihovala, a namaluj svůj 
portrét.
Březen: Jistě všichni víte, kdo 
byl tvůrcem Rychlých šípů. 
Posledním úkolem bude vypl-
nit kvíz o tomto autorovi.
Úkoly odevzdejte nejpozději do 16. března v oddělení pro děti. 
Sledujte nástěnku v knihovně, web a Facebook knihovny. Noc 
s Andersenem se uskuteční 23. března 2018.

Literární karneval pro děti 
Ve středu 14. února zveme 
děti a jejich rodiče na literární 
karneval, který se uskuteční 
od 15 do 17 hodin v dětském 
oddělení knihovny. Čeká vás 
odpoledne plné zábavy, pís-
niček, her a soutěží. Vystoupí 
i dramatický kroužek ZŠ Babí 
s nastudováním pohádek Jak 
Vochomůrka vynalezl sněhovou 
kouli a Mrazíci. Vstup pouze 
v maskách literárních hrdi-
nů!
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LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
Každý labyrint musí mít svůj konec... Unikli z nástrah Labyrintu. Společně prošli zkouškou ohněm při vražedné cestě přes Spáleniště. Mnohokrát si mysleli, že už je konec, že to nemůže být horší. Přesto 
mají ty nejtěžší chvíle a nejbolestivější rozhodnutí teprve před sebou. Epické finále trilogie Labyrint v akčním sci-fi filmu, uváděném s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Doporuč. přístupnost: od 12 let.

PREZIDENT BLANÍK
Tonda Blaník na Hrad, máslo a lithium do každé rodiny... aneb příběh lobbisty, který se rozhodne kandidovat na prezidenta republiky. Celovečerní satirický film „o spasiteli českého veřejného živo-
ta“, navazující na úspěšný internetový seriál Kancelář Blaník, zasazený do letošní prezidentské volby. V hlavní roli Marek Daniel. Režie Marek Najbrt. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DUKÁTOVÁ SKÁLA
Pohádkový film o kletbě, naději a lásce... Obec Lukov v krásných Hostýnských horách si žije svými běžnými radostmi i starostmi. Co se ale stane, když se skupinka dětí pustí do odhalování místní 
pověsti, kterou až do teď všichni považovali za pohádku? Hrají Martin Dejdar, Martin Zounar, Kateřina Brožová, Alice Bendová, Filip Blažek a další. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

COCO
Pozvání do světa, kam se dosud žádný živý člověk nedostal… Nová supr rodinná komedie od studia Disney-Pixar jejíž součástí je i krátký 20ti minutový film Vánoce s Olafem – o oblíbeném sněhu-
lákovi z filmu Ledové království. České znění. Film získal Zlatý glóbus za nejlepší animovaný film za rok 2017 a je i nominován na Oscara za rok 2017 za Nejlepší animovaný film.
Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Akční dobrodružná komedie ve které se pravidla hry změnila, ale legenda původního filmu pokračuje! České znění.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
Drsnější a zábavnější, než většina černých komedií… Bitva mezi osamělou ženou a zástupci zákona začíná! Komediální drama, které získalo čtyři Zlaté glóby za rok 2017 (včetně nejlepšího filmu), 
ocenění na festivalech v Benátkách a Torontu a je považováno za jednoho z horkých favoritů letošních Oscarů – celkem má sedm nominací. V hlavních rolích Frances McDormand, Woody Harrelson 
a Sam Rockwell. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ČERTOVINY
Po čertech hezká pohádka! Režie Zdeněk Troška. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

ŠPINDL
Co se stane na horách, zůstane na horách… Hrají Anna Polívková, David Gránský, Kateřina Klausová, Anita Krausová, Oldřich Navrátil, Jan Révai, Karel Zima, Jakub Kohák, Alice Bendová, Lukáš 
Pavlásek a další. Režie: Milan Cieslar. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

CIZINEC VE VLAKU
… měla to být obyčejná cesta domů. Zvláštní smrtící hra začíná – musí ve vlaku najít tajemného cizince, který tam nepatří. Když neuspěje, přijde o rodinu, pokud uspěje, dostane odměnu. Odmítnu-
tí se nebere jako odpověď. Vlak uhání, tajemný vládce hry sleduje každý jeho krok a vzdálenost do cílové stanice se krátí… V hlavní roli akčního mysteriózního thrilleru Liam Neeson. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou fantazii… Komedie podle scénáře Haliny Pawlowské a režiséra Filipa Renče, ze které vyplývá, že co se týče lásky, tak… i když je vám 
hrozně, i když jste k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát! V hlavní roli Klára Issová, v dalších rolích Lenka Vlasáková, Jiří Dvořák, Zdena Procházková, Pavel Kříž, Martin Kraus, Petr Vacek, Matouš 
Ruml, Aneta Krejčíková, Václav Vašák, Alice Bendová a Robert Nebřenský. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

S LÁSKOU VINCENT
Celovečerní film o malíři van Goghovi, podle slov samotného génia, který jednou pronesl, že “může komunikovat pouze skrze své malby“. Film byl natočen kombinací hraného filmu a animace ori-
ginálních olejomaleb. Přesněji řečeno 66 960 originálních olejomaleb vytvořených 125 umělci z celého světa podle 94 původních van Goghových děl. Jde o první film svého druhu na světě, kterému 
byly předlohou pro animované obrazy hrané scény se skutečnými herci... Za nejlepší animovaný film je tento snímek nominovaný na Oscara za rok 2017. České titulky.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
SNĚŽNAJA KOROLEVA 3/THE SNOW QUEEN 3: FIRE AND ICE – Rusko 2017
Pokračování populární animované komedie je opět plné dobrodružství, humoru i kouzel. Naši hrdinové se střetnou s magií ohně a ledu, a tak jim chvilku bude pořádně horko a chvíli zase hodně 
velká zima… České znění. Vstupné 3D verze 140 Kč (děti 120 Kč), 2D verze 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

ČERTOVINY
Po čertech hezká pohádka! Hrají Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Sara Sandeva, Richard Jaroslav Müller, Oldřich Navrátil, David Gránský, Jana Bernášková, Jaromír Nosek, Andrea Ho-
ffmannová a další. Režie Zdeněk Troška. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Nenechte si ujít vyvrcholení! Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí, závěrečné fáze. Anasasia Steele a Christian Grey se dobrovolně zřekli své svobody a před svatebními svědky řekli rozhodné 
„Ano“. Žít šťastně až do smrti jim ale nebude dopřáno. Režisér James Foley okořenil pikantní erotickou romanci pořádnou dávkou thrilleru a svým hrdinům připravil několik nečekaných a nepříjem-
ných překvapení… V hlavních rolích filmu, natočeném podle knižní předlohy spisovatelky E. L. James, Dakota Johnson a Jamie Dornan. České titulky. Vstupné 140 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

NIT Z PŘÍZRAKŮ
Příběh muže posedlého zničující dokonalostí. Muže natolik soustředěného na každičký detail, že mu unikalo vše podstatné. Muže, kterého zničila láska. Nebo zachránila. Záleží na úhlu pohledu. 
Trojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis v dramatu z poválečného Londýna, o podivínském módním návrháři, kterému do života vstoupila láska… Film má na svém kontě i šwst nominací na 
Oscara za rok 2017. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TVÁŘ VODY
Trochu jiný příběh o lásce si pro nás přichystal mistr vyprávění Guillermo del Toro. Němá uklízečka se v tajné vládní laboratoři sblíží s podivuhodným vodním tvorem a s pomocí své nejlepší ka-
marádky, souseda a několika špiónů naplánuje jeden z nejpodivuhodnějších a nejromantičtějších únosů v dějinách filmu. Dramatické fantasy, které bylo oceněno dvěma Zlatými glóby za rok 2017  
(mj. i za nejlepší režii), patří i k nejžhavějším kandidátům při letošním udílení Oscarů za rok 2017 – celkem má 13 nominací. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

BLACK PANTHER  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Dobrodružství válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým právoplatným králem. Když 
se však znovu objeví mocný dávný nepřítel, jsou T’Challovy schopnosti jako krále a Black Panthera podrobeny těžké zkoušce, neboť T’Challa je vtažen do konfliktu ohrožujícího nejen Wakandu, 
ale i celý svět…Nový akční dobrodružný film od studia Marvel. Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

FERDINAND
Stvořen pro boj. Zrozen pro lásku… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Film má nominaci na Oscara za rok 2017 za nejlepší animovaný film. 
Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.

ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ
Poetický film pro celou rodinu – vyprávění malé dívky, která jako Alenka v říši divů – na Malé Straně a v okolí Karlova mostu a také v Itálii, kde v kraji své babičky prožije kouzelné zážitky na kar-
nevalu v Benátkách. Alenka v zemi zázraků je osobitou parafrází známé Alenky v říši divů. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
Hodinové setkání s oblíbenými pohádkovými hrdiny v krátkých animovaných pohádkách pro nejmenší diváky.
Vstupné 25 Kč.

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Nenechte si ujít vyvrcholení! V hlavních rolích filmu, natočeném podle knižní předlohy spisovatelky E. L. James, Dakota Johnson a Jamie Dornan. České titulky. 
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ Mimořádná předpremiéra filmu!
Jak zachránit krachující manželství? Stačí jeden šílený plán: Stačí naordinovat manželům nevěru – a vzájemně se přistihnout in flagranti! A bláznivá hra může začít… V hlavních rolích Lenka Vlasá-
ková a Saša Rašilov, v dalších rolích Vilma Cibulková, Sára Sandeva, Natalie Germani, Jiří Lábus, Pavel Kříž a Filip Blažek. Režie Milan Cieslar. FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ.
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
Tom Hanks a Meryl Streep ve filmu režiséra Stevena Spielberga. Historické drama s prvky thrilleru, natočené podle skutečných událostí, líčící příběh novinářů deníků The Washington Post a The 
New York Times, kteří zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako Pentagon Papers o angažovanosti americké vlády během války ve Vietnamu. Snaha její o ututlání trvající čtyři prezidentská období 
donutila první americkou vydavatelku a ambiciózního šéfredaktora vyhlásit vládě bezprecedentní válku o zveřejnění tajné vládní zprávy Pentagon Papers. Film má dvě nominace na Oscara za rok 
2017, mj. i za Nejlepší film. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Jak zachránit krachující manželství? Stačí jeden šílený plán: Stačí naordinovat manželům nevěru – a vzájemně se přistihnout in flagranti! A bláznivá hra může začít… V hlavních rolích Lenka Vla-
sáková a Saša Rašilov, v dalších rolích Vilma Cibulková, Sára Sandeva, Natalie Germani, Jiří Lábus, Pavel Kříž a Filip Blažek. Režie Milan Cieslar. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PRAČLOVĚK
Animovaná rodinná komedie, odehrávající se v dávné době, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných jeskyní… Britské studio Aardman Animations,po takových filmech 
jakými byly Slepičí úlet, Wallace a Gromit a Ovečka Shaun, přichází s filmem o střetu civilizací. Vyhraje doba kamenná nebo bronzová? České znění. Vstupné 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

ČERTOVINY
Po čertech hezká pohádka! Režie Zdeněk Troška. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

BLACK PANTHER
Nový akční dobrodružný film od studia Marvel. České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

ŠPINDL
Co se stane na horách, zůstane na horách… Když na hory, tak do Špindlu, kde vás za pobytu zavalí lavina erotických a životních lapálií a karambolů. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ ČR – 2018
Poetický film pro celou rodinu. Poetické vyprávění malé dívky, která jako Alenka v říši divů putuje krajinou svého dětství jako kouzelným labyrintem a pozoruje a zaznamenává svět. Alenka v zemi 
zázraků je osobitou parafrází známé Alenky v říši divů. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Akční dobrodružná komedie ve které se pravidla hry změnila, ale legenda původního filmu pokračuje! České znění.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

1. čtvrtek pouze v 17 hodin
3. sobota pouze v 19 hodin
6. úterý pouze v 17 hodin

1. čtvrtek pouze v 19.30 hodin
3. sobota pouze v 17 hodin
5. pondělí pouze v 19.15 hodin
7. středa pouze v 17.45 hodin
2. pátek pouze ve 13.45 hodin
4. neděle pouze ve 13.45 hodin
7. středa pouze v 15.45 hodin

2. pátek pouze v 15.45 hodin

2. pátek pouze v 17.45 hodin

2. pátek pouze ve 20 hodin
8. čtvrtek pouze v 17 hodin

3. sobota pouze v 15 hodin

4. neděle pouze v 19.15 hodin

5. pondělí pouze v 17 hodin

6. úterý pouze v 19.30 hodin

7. středa pouze v 19.30 hodin

9. pátek pouze v 16 hodin – 2D
10. sobota ve 13.45 hodin – 3D
11. neděle pouze v 16 hodin – 2D

11. neděle pouze ve 14 hodin

8. čt., 12. po pouze v 19.30 hodin
 9. pátek v 17.45 a 20 hodin
10. sobota pouze v 15.30 hodin
11. neděle pouze v 18 hodin
13. úterý, 14. st. v 17 hodin

12. pondělí pouze v 17 hodin
13. úterý pouze v 19.15 hodin

15. čtvrtek pouze v 17 hodin
18. neděle pouze v 19.45 hodin
20. úterý pouze v 19.30 hodin

15. čtvrtek v 19.30 hodin – 2D +TIT
16. pá, 17. so 19.30 hod. – 3D/2D + D
18. neděle v 15.15 hodin – 3D +DAB
19. pondělí v 16.45 hodin – 2D +DAB
20. út, 21. st v 17 hodin – 3D/2D +D
17. sobota pouze ve 13.30 hodin

17. sobota pouze v 15.30 hodin

18. neděle pouze ve 14 hodin

17. sobota pouze v 17.30 hodin
18. neděle pouze v 17.45 hodin
21. středa pouze v 19.30 hodin

19. pondělí pouze v 19.15 hodin

22. čtvrtek pouze v 19.15 hodin
23. pátek pouze v 17.45 hodin
25. neděle pouze v 19 hodin
27. úterý pouze v 19.30 hodin

22. čt, 25. ne v 17 hodin
23. pátek pouze ve 20 hodin
24. sobota pouze v 16.15 hodin
26. pon, 28. st pouze v 19.30 hodin
23. pátek pouze v 16 hodin
24. sobota pouze ve 14.30 hodin
25. ne,  27. út pouze v 15 hodin

26. pondělí pouze v 15 hodin

26. pondělí pouze v 17 hodin

27. úterý pouze v 17 hodin

28. středa pouze v 15 hodin

28. středa pouze v 17 hodin



.... i Váš pes může klidně spát
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- nezajdem dneska na kafe?

- jo!

- stejně jako minule?

- Škvorecký café?

- to si piš!

ŠKVORECKÝ CAFÉ 
Komenského 1203, Náchod 
www.skvoreckycafe.cz

pondělí—pátek: 700—1900 / sobota: 800—1200


