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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Němý Bobeš
Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné: 350, 330, 300 Kč  
Předprodej od 22. 10. 2014

Ples Roztančený Beránek
Vstupné: 140 Kč s místenkou, 
120 Kč bez místenky
Předprodej od 16. 12. 2014

Jan Křtitel Vaňhal: 
Missa pastoralis in G
Rychnovský chrámový sbor a orchestr 
z řad pedagogů a žáků uměleckých škol
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 90 Kč  
Předprodej od 16. 12. 2014

Umberto Eco, Claus J. Frankl: 
Jméno růže
Východočeské divadlo Pardubice
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 390, 370, 350 Kč  
Předprodej od 16. 12. 2014

Čtvrtek
8. 1. 2015
v 19.00 hodin

Sobota
10. 1. 2015
ve 20.00 hodin

Neděle 
11. 1. 2015
v 17.00 hodin

Úterý
13. 1. 2015
v 19.00 hodin

Další pořady 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, tel. 491 426 060, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119,

v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646. www.beraneknachod.cz

Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P.Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. 
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

 uvádí v lednu
Japonsko dnešních dnů
Dia show Ing. Jaroslava Groha
Přednáškový sál městského divadla 
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 16. 12. 2014

Koncert skupiny Fešáci s hosty Michaelou 
Tučnou a Erikou Horkou
Tam u nebeských bran
Vstupné: 250, 230, 210 Kč
Předprodej od 18. 11. 2014

Úterý
20. 1. 2015
v 19.00 hodin

Čtvrtek
22. 1. 2015
v 19.00 hodin

Ples Průmyslové školy stavební Náchod
Pořádá Průmyslová škola stavební

Ples Jiráskova gymnázia v Náchodě
Pořádá Nadace Jiráskova Gymnázia

17. 1. 2015
ve 20.00 hodin

24. 1. 2015
ve 20.00 hodin

Němý Bobeš – Divadlo Járy Cimrmana
Na rozdíl od většiny ostatních cimrmanovských her není Němý Bobeš členěn na dvě samostatné části – odborné referáty a následnou souvislou 
ukázku z Cimrmanova zrekonstruovaného díla. V této hře je divákům ukázán proces rekonstrukce a ze hry Němý Bobeš jsou používány krátké 
ukázky, které tento proces dokumentují. Pro srovnání jsou scény ze hry často provedeny ve dvou variantách – podle rekonstrukce vídeňského 
cimrmanologa profesora Fiedlera a následně ve (samozřejmě správnější a autentičtější) variantě podle rekonstrukce provedené členy Divadla Járy 
Cimrmana.

Umberto Eco, Claus J. Frankl: Jméno růže
Východočeské divadlo Pardubice

Režie: Petr Kracik j. h. Hrají: Jiří Kalužný, Petr Borovec, Radek Žák, Zdeněk Rumpík, Petr Dohnal, Alexandr Postler, Jan Musil, Jan Hylík a další
Středověká mysteriózní detektivka s prvky thrilleru.

Dramatizace legendárního románu Jméno růže, nejznámějšího díla významného italského fi losofa a spisovatele Umberta Eca, nás zavede 
do středověku, konkrétně do roku 1327. Eco s dokonalou znalostí středověkých reálií napsal román na pomezí historické a fi ktivní prózy, pestrou 
mozaiku tehdejší mnišské společnosti. Jméno růže můžete znát také ve fi lmovém zpracování režiséra Jeana-Jacquese Annauda z roku 1986 
s Seanem Connerym v hlavní roli. Na jevišti se pak můžete těšit na novou velkoformátovou divadelní podobu tohoto magického, tajuplného 
i vášnivého příběhu.

Japonsko dnešních dnů
Japonsko za poslední léta prošlo ohromnými změnami. Přestože mentalita Japonců je často až nepochopitelně odlišná, přece jen globalizace 
současného světa zasáhla i tuto zemi. Změny se dotýkají téměř všech oblastí života. Nejmarkantnější změny je možno pozorovat v životě rodiny 
a zejména v životě mladých lidí. Výjimečný rozvoj průmyslu, zejména nových technologií a elektroniky je všeobecně znám. Zcela úžasná je železniční 
doprava Shinkanseny, jak co do rychlosti, pohodlí, tak i přesnosti jízdy na čas. Přesto však některé tradice přetrvávají. Je to např. vztah a obdiv 
k přírodě, nošení historických kimon nejen při slavnostních příležitostech, uklánění se atp. V každém případě je to velmi pozoruhodná země.

Fešáci – Tam u nebeských bran
Skupina „Fešáci“ byla založena počátkem šedesátých let minulého století a brzy se stala nejlepší bluegrassovou skupinou v tehdejším Československu. 
Později začala skupina hrát i jiné styly country hudby. To byl také hlavní důvod její velké popularity nejen v České republice,ale i v dalších zemích 
východní Evropy. Koncert Tam u nebeských bran je vzpomínkovým pořadem na Michala Tučného. Michal Tučný působil u Fešáků v letech 
1974–1980. Hostem bude Michalova opravdová a jediná dcera Michaela, která zazpívá i písně svého slavného táty (Pověste ho vejš, Sundej 
z hodin závaží, Lodní zvon, ,….) . Druhým hostem je zpěvačka Erika Horká, která u Fešáků účinkovala 10 let. Poté zpívala v souboru Dobrý večer 
quintet a naposledy v Národním divadle po boku Jiřího Suchého v inscenaci Dobře placená procházka ( J. Suchý, J. Šlitr). Koncert je pořadem 
plným humoru, dobré zábavy a krásných countryových písní.



1ÚVODNÍK

Obsah

Náchodský 
zpravodaj
leden 2015

Co nás čeká v roce 2015................................1
Informace z radnice .................................2–3
Kronika, Zápis do 1. tříd ZŠ .........................4
Hledají se pamětníci.....................................5
Výročí J. Škvoreckého ...................................6
Z historie .......................................................7
Informace z radnice ..................................8-9
Inzerce ......................................................... 10
Pozvánky ..................................................... 11
Školy.......................................................12–13
PPP, Otužilci na Metuji...................................
14 ......................................................................
Kino Vesmír mimořádně ............................15
Sport ............................................................ 16
Regionální muzeum, KVD ......................... 17
Pohotovost, Déčko ...................................... 18
Senior klub, SZP, Církve, Galerie ............... 19
Knihovna .....................................................20

Příchod nového roku je vždy spojen se 
zamyšlením nad tím uplynulým a hlavně 
s předsevzetími a plány do roku nového.

Minulý rok byl pro naše město ro-
kem opravdu úspěšným. Investice dosáh-
ly opět, stejně jako v roce předcházejí-
cím, historicky největší úrovně. Podařilo 
se dokončit mnoho skutečně důležitých, 
potřebných, ale i krásných projektů. 
Za všechny vzpomeňme ten největší a jis-
tě nejpůsobivější, tj. nový autobusový ter-
minál. Tato stavba změnila zcela vzhled 
této části města a společně s parkem 
a kruhovou křižovatkou u Itálie i celého 
okolí. Nepodařilo se sice ve stejném čase 
přestavět nádražní budovu, máme však 
příslib, že její rekonstrukce by měla začít 
v letošním roce.

Společně s nádražím byla přestavě-
na i kruhová křižovatka u Itálie a prů-
jezd Plhovem. Aby se však zlepšil průjezd 
městem, je nutná přestavba kruhové kři-
žovatky U Čedoku. A tím se dostávám 
k hlavním dopravním stavbám letošní-
ho roku.

Na konci zimy, jakmile to počasí do-
volí – dle harmonogramu ŘSD nejpoz-
ději 15. března, bude zahájena výstavba 
kruhové křižovatky U Slávie. Celková re-
konstrukce včetně inženýrských sítí bude 
prováděna za provozu, s řízením dopravy. 
Dokončena by měla být do konce května.

Od 1. června bude zahájena výstav-
ba nové kruhové křižovatky U Čedoku. 
Tato stavba bude podstatně složitější 
a bude probíhat až do konce října. V rám-
ci přestavby bude výrazně zvětšen střed-
ní kruh a přidány přímé objezdy (tzv. by-
passy) ze směru od Bělovse pod viadukt 
a od Itálie přímo do Raisovy ulice. Tím by 
se měla výrazně zvětšit průjezdnost této 
křižovatky. I tato stavba se bude prová-
dět za provozu. Z vlastní kruhové křižo-
vatky směrem pod viadukt bude po celou 
dobu stavby možný pouze jednosměrný 
výjezd ve směru k Itálii. V opačném smě-
ru bude objížďka pro nákladní automobi-
ly přes Běloves a pro osobní dopravu a au-
tobusy bude po dobu stavby otočen směr 
jízdy v ulici Volovnice.

Tyto zásadní dopravní stavby bohužel 
velmi zkomplikují celou dopravu ve městě 
po velkou část letošního roku. Dopředu se 
proto za všechny vzniklé těžkosti omlou-
váme a prosíme všechny řidiče a občany, 
které toto omezení zasáhne, o porozumě-
ní a shovívavost. Nové řešení těchto křižo-
vatek rozhodně zlepší jejich průjezdnost 
(hlavně křižovatka U Čedoku).

Do nového roku 2015
Z velkých dopravních staveb, ale již 

s menším dopadem na celkovou dopravu, 
bude jistě zajímavou stavbou nový most 
u fotbalového hřiště v Bělovsi. V loňském 
roce jsme uvažovali o opravě stávajícího 
mostu a výstavbě nové lávky pro pěší. Bo-
hužel stav stávajícího betonového mostu 
byl mnohem horší, než se původně uva-
žovalo. Při přípravě celé akce se ukáza-
lo jako lepší, trvalejší a hlavně i levnější 
řešení výstavba nového mostu se dvě-
ma jízdními pruhy a chodníkem pro pěší. 
Po dobu výstavby bude doprava řešena 
provizorním mostem postaveným vedle.

V letošním roce by měla být připrave-
na a zahájena realizace jedné z největších 
staveb vůbec, tj. revitalizace zámeckého 
kopce. Jedná se o celkovou obnovu od Zá-
mecké ulice až po ulici Smiřických – obno-
vu všech cestiček, přístupového schodiš-
tě na zámek, nového osvětlení a dalších, 
včetně obnovy zeleně. Do střední části 
nad Masarykovým náměstím se vrátí še-
říky a z Karlova náměstí by měla vznik-
nout novým schodištěm další přístupová 
cesta na zámek. Již v minulém roce byly 
započaty přípravné práce včetně dendro-
logického průzkumu. V současné době se 
připravuje projektová dokumentace tak, 
aby mohla být v průběhu roku stavba za-
hájena.

Zmínil jsem se pouze o některých vý-
znamných stavbách. Investiční plán le-
tošního roku je však opravdu velký. 
Tentokrát se nám podařilo projednat 
a odsouhlasit rozpočet letošního roku již 
v prosinci 2014 a tím jsme si udělali vět-
ší prostor pro přípravu jednotlivých akcí. 
Budeme mít možnost začít s většinou akcí 
v jarních měsících, tak aby byly v průběhu 
roku co nejdříve dokončovány. V rozpoč-
tu je opět připravováno mnoho oprav i no-
vých komunikací, ale i chodníků a veřej-
ných prostranství, parků, hřišť atd. 

Příprava investičních akcí letošního 
roku je a bude opravdu složitá, máme 
v plánu opět poměrně velké množství 
různých investičních akcí. Pevně věřím, 
že se vše, co plánujeme, podaří a my bude-
me moci být na konci roku opravdu spo-
kojeni.

Přeji všem Náchoďákům vše nejlepší 
do nového roku, hlavně zdraví a štěstí, ať 
se Vám podaří vše, čeho chcete v tomto 
roce dosáhnout. A Náchodu přeji, aby se 
všechny plány povedly, aby se nám zde 
stále lépe žilo, a všichni jsme mohli být 
na naše město hrdí.

Tomáš Šubert, místostarosta

Detail hodinového strojku z věže náchodské 
radnice. (autor Oldřich Beznoska)



2 Náchodský zpravodajZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města 28. 11. 2014
Jednání rady města se 
zúčastnilo osm, později 
všech devět radních.
Číselný popis u zprávy 
představuje poměr hlasů při hlasování 
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

 RM souhlasila s uzavřením dohody 
o ukončení nájemní smlouvy na užívání 
části pozemkové parcely č. 274, která je 
pronajata za účelem zřízení zahrádky. Ná-
jemní smlouva bude na žádost nájemce 
ukončena dohodou k 31. 12. 2014.  9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnos-
ti se společností Lesy České republiky, 
s. p. Břemeno se týká umístění srubové 
přehrážky na části pozemkové parcely  
č. 539 v k. ú. Staré Město nad Metují o vý-
měře 108 m². Věcné břemeno se zřizuje 
za jednorázovou úhradu ve výši 10.800 Kč 
+ DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí Telefónica Czech Republic, a. s. Komu-
nikační vedení o celkové délce 333,57 m 
je umístěno na pozemkové parcele města  
č. 491/15 a č. 111/5 v lokalitě nad nemoc-
nicí.  9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společ-
ností RWE GasNet, s. r. o. Věcné břemeno 
spočívá v uložení plynárenského zaříze-
ní na konstrukci nového silničního mos-
tu přes řeku Metuji u pivovaru. Smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společ-
ností ČEZ Distribuce, a. s. Věcné břeme-
no se zřizuje na pozemkové parcele města  
č. 578/13 v Bělovsi a souvisí s přeložkou 
kabelového vedení nízkého napětí, která 
byla součástí stavby kruhové křižovatky 
u nákupní zóny. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a. s. Kabelovým vede-
ním nízkého napětí je zasažena pozemko-
vá parcela města č. 669/18 na Kašparáku 
v délce 56,29 m. Smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o umístění kamerového bodu s majitel-
kou bytové jednotky č. 7 v čp. 35 v Tyršo-
vě ulici v Náchodě. Smlouva bude uzavře-
na na dobu neurčitou s účinností od 1. 12. 
2014. 9-0-0

 RM schválila výsledek výběrového ří-
zení na pronájem nebytového prostoru 
v pravé části domu čp. 1, Masarykovo ná-
městí – nebyla předložena žádná nabídka. 
Současně radní schválili případnou další 
nabídku z výběrového řízení na pronájem 

tohoto nebytového prostoru za stejných 
podmínek, jako byly stanoveny ve výbě-
rovém řízení. 9-0-0

 RM schválila smlouvu o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání na pronájem ne-
bytového prostoru č. 656/100 v domě čp. 
656 v ulici Němcové – výrobna a opravna 
hudebních nástrojů – s firmou pana Pav-
la Maliny, Náchod-Bražec. 9-0-0
Pověření členů zastupitelstva obce 
vykonáváním občanských sňatků, 
vítání občánků, výročí zlatých svateb 
a jiných významných obřadů 8-0-0

 RM pověřila členy Zastupitelstva měs-
ta Náchoda konáním občanských sňatků, 
vítání občánků a dalších slavnostních ob-
řadů: Ing. Pavel Janeček, Michal Kudrnáč, 
Bc. Tomáš Magnusek, Mgr. František Ma-
jer, Mgr. Soňa Marková, Ing. Pavla Marší-
ková, MUDr. Edita Nováková a RNDr. Věra 
Svatošová.
Parkovací místa 
v ul. Běloveská za čp. 1671–76 9-0-0

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování na jaře roku 2015 obnovit vo-
dorovné dopravní značení na uvedeném 
parkovišti, stávající hřiště bude ponechá-
no.
Rekonstrukce chodníku 
v ulici Václavická 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
ke smlouvě o dílo na rekonstrukci chodní-
ku v ul. Václavická z důvodu změny ceny 
díla – celkem 848.906,50 Kč vč. DPH.
Úprava Masarykova náměstí v Náchodě 
– ochrana stromů 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou fir-
my VOTAVA CZ, s. r. o na úpravu žulové 
dlažby okolo stromů za 87.720 Kč bez DPH.
Zápis do 1. tříd náchodských 
základních škol pro školní rok 
2015/2016 9-0-0

 RM vzala na vědomí informaci o termí-
nu zápisu do 1. tříd náchodských základ-
ních škol pro školní rok 2015/2016, kte-
rý se koná ve čtvrtek 15. ledna a v pátek  
16. ledna 2015 od 14 do 17 hodin. Při zá-
pisu je třeba předložit rodný list dítěte.
Záměr nového partnerského města 
Náchoda – Makarská, 
Chorvatská republika 8-0-0

 RM pověřila starostu Jana Birke ode-
sláním dopisu pro paní Jagodu Martic  
– předsedkyni Městské rady v Makarské, 
který bude obsahovat zájem města Nácho-
da navázat s Makarskou oficiální partner-
ské vztahy. Dopis by měl obsahovat zá-
kladní charakteristiku města Náchoda, 
důvody, proč si Náchod město Makarská 
pro oslovení zvolil (známost v našem pro-
středí, město v nové členské zemi EU, spo-
lečné charakteristiky), nástin sfér možné 
spolupráce – kulturní a společenská ob-
last, podpora vzájemného turistického 
poznávání atd. 
Zřízení komisí rady města 8-0-0

 RM zřizuje tyto komise: 
–  komise pro obřady a slavnosti
–  komise pro záměry města

–  dopravní komise
–  komise výstavby a územního 
 plánování
–  komise životního prostředí a čistoty 
 města
–  kulturní komise
–  tělovýchovná komise
–  komise sociální a prevence kriminality
–  komise lázeňská
–  komise cestovního ruchu
–  komise školská
Projekt 
Veřejná prostranství Náchod 9-0-0

 RM schválila uzavření dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodavatele stavby 
„Veřejná prostranství Náchod – Sportovi-
ště a dětské hřiště včetně přístupového 
chodníku a veřejné osvětlení“ na víceprá-
ce ve výši 47.721,90 Kč
Výstavba rodinných domů 
v Nyklíčkově ulici 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
ke smlouvě o dílo se společností STAVI-
BET, s. r. o., České Meziříčí, na stavbu „Sta-
ré Město nad Metují – výstavba rodinných 
domů, Nyklíčkova ul. v Náchodě, komu-
nikace“ na méněpráce s konečnou cenou 
díla 1.222.075 Kč včetně DPH.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila žádost Spolku přátel vojen-

ské historie o finanční příspěvek ve výši 
25.000 Kč z rozpočtu města na rok 2015. 
9-0-0

 RM schválila darovací smlouvu s firmou 
Hronovský, s. r. o., na částku 20.000 Kč 
na financování kulturní akce „Náchod-
ské KURONSKÉ SLAVNOSTI“, která se ko-
nala ve dnech 5.–6. 9. 2014 v Náchodě. 
 9-0-0

 RM souhlasila s vybudováním parkoviš-
tě před MŠ Vančurova navázáním na nový 
chodník v ul. Vančurova v roce 2015. 9-0-
0

 RM souhlasila s prodejem čerstvého 
mléka na Masarykově náměstí vždy v úte-
rý kolem 14. hodiny firmou Rodinná far-
ma Mejsnar. 9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí neinvestiční dotace na výdaje 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Královéhradeckého kraje na rok 2014 
ve výši 14.000 Kč. 9-0-0

 RM shledala kapacitu základních škol 
za dostačující, bez potřeby vzniku další 
základní školy na území Města Náchoda. 
 8-0-1

 RM vyhověla žádosti AMK-BESIP a na-
výšila celkové finanční prostředky na do-
pravní výchovu dětí a mládeže pro rok 
2015 na 58.000 Kč. 9-0-0

 RM souhlasila, aby spolupráce s hudeb-
ní skupinou Jazz Generatinon pokračovala 
i pro rok 2015 a to za stejných podmínek 
jaké byly pro rok 2014. Využití prostoru 
pro zkoušky kapely Jazz Generation v za-
stoupení pana Štěpána Přibyla, kapelníka 
v budově ZUŠ Náchod včetně jeho nabíd-
ky pro Město Náchod. 9-0-0



leden 2015 3ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města 8. 12. 2014
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Jednání rady města se zúčastnilo hned v úvo-
du deset zastupitelů, kteří společně s rad-
ními podrobně projednali návrh rozpočtu 
města Náchoda pro rok 2015. Rozpočet měs-
ta pro rok 2015 byl hlavním bodem jednání 
Zastupitelstva města Náchoda 15. 12. 2014.
Městské informační centrum  8-0-0

 RM schválila změnu provozovatele Měst-
ského informačního centra v Náchodě, kte-
ré sídlí v recepci Hotelu U Beránka zpět 
pod Město Náchod s platností od 1. 1. 2015.

 Dále radní schválili postup převodu 
městského informačního centra dle ná-
vrhu, rozšíření stávajícího prostoru info-
centra a připravení rozpočtového opatření 
na jeho dovybavení a provoz od 1. 1. 2015.

 RM také schválila marže na prodejní 
zboží a provizi z prodeje vstupenek pro 
Městské informační centrum dle návrhu.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ-Distribuce, a. s. Vedením nízkého 
napětí budou zasaženy pozemkové parce-
ly města č. 283/12 a č. 1959 v ulici U Prá-
chovny v celkové délce 62,34 m. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku 
k nájemní smlouvě se společnosti ČEZ Dis-
tribuce, a. s. Dodatkem se pronajímá část 
pozemkové parcely č. 326/3 o výměře 40 
m² v k. ú. Náchod a část pozemkové parce-
ly č. 478 o výměře 51 m² v k. ú. Staré Měs-
to nad Metují, na kterých jsou umístěny 
transformátorové stanice. Celková výmě-
ra pronajatých pozemků je 91 m². Dodatek 
se uzavírá s účinností od 1. 12. 2014.8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ Distribuce, a. s. 
Novým vedením kabelů vysokého napětí 
budou zasaženy pozemkové parcely měs-
ta č. 1965/1, č. 1971/1, č. 1971/6, č. 1972/5 
a č. 1972/14 v ulicích Příkopy, Za Továr-
nou a na Plhovském náměstí v délce cca 
520 m. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene se společností RWE GasNet, 
s.r.o. Plynárenské zařízení bude umístěno 
na pozemkové parcele č. 2001, č. 2004/1,  
č. 2005/1 a č. 1135/3 v Purkyňově ulici 
v délce cca 550 m.  8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene se společností ČEZ Distribuce, 
a. s. El. kabelové vedení bude umístěno 
nad pozemkovou parcelou města č. 444/2 
v ulici Dlouhé v délce cca 8 bm. 8-0-0

 RM souhlasila s rekonstrukcí kruho-
vé křižovatky pod Čedokem a zásahem 
do nemovitostí ve vlastnictví města Ná-
choda a schválila uzavření Smlouvy o prá-
vu provedení stavby mezi městem Nácho-
dem a ŘSD HK. 8-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru převo-
du částí pozemkových parcel č. 2058/43, 

č. 1142/11, č. 798, č. 1995/7, č. 2067/61,  
č. 2067/26, č. 1993/6, č. 1993/5 v katastrál-
ním území Náchod a části stavební parce-
ly č. 330 v katastrálním území Staré Měs-
to nad Metují. 8-0-0

 RM souhlasila s provedením odstranění 
základů na parcele č. 342/1 v k. ú. Malé Po-
říčí včetně zpevnění frézinkem za účelem 
rekonstrukce komunikace v ulici Na Dráž-
kách, vše na náklady města. 8-0-0

 RM schválila zadání vypracování nové-
ho znaleckého posudku na zjištění aktu-
ální ceny v místě a čase obvyklé pro po-
kračování v prodeji čp. 163 Riegrova.8-0-0 

 RM schválila zajištění znaleckého po-
sudku na zjištění ceny v místě a čase ob-
vyklé na objekt restaurace na koupališti 
včetně stavební parcely č. 1367 k. ú. Ná-
chod a zajištění jednoduché studie včet-
ně propočtu nákladů na záměr realizace 
stavby nového sociálního zařízení a pře-
vlékáren. 8-0-0

 RM schválila zahájení jednání s Králo-
véhradeckým krajem o možnosti realizace 
opravy staveb chodníků v ulici Jugosláv-
ská. 8-0-0
Přehled vybraných 
peněz exekutorem 8-0-0

 RM vzala na vědomí informace o efek-
tivitě vymáhání dlužných částek exe-
kutorem. Rada města zřídila pozici exe-
kutorky na jaře roku 2013. Exekutora 
ve spolupráci s Městskou policií navště-
vuje jeden den v týdnu místní dlužníky 
a jeden den v týdnu mimoměstské dlužní-
ky za asistence pracovníka odboru správy 
majetku a financování. V období leden–
listopad 2014 bylo efektivně zinkasováno 
586.019 Kč které by běžným vymáháním 
nebylo možné docílit.
Zpracování strategického plánu 
rozvoje města Náchod 8-0-0

 RM vzala na vědomí dokončení do-
kumentu Strategický plán města Ná-
chod, který je v plném znění zveřejněn 
na webových stánkách města Náchod.
Revitalizace zámeckého kopce v Nácho-
dě – projektová dokumentace 8-0-0

 RM schválila výsledek výběrového říze-
ní na dodavatele veřejné zakázky „Revita-
lizace zámeckého kopce v Náchodě“ pro-
jektová dokumentace a schválila uzavření 
smlouvy o dílo s uchazečem New Visit, 
s. r. o., Hradec Králové za nabídkovou cenu 
1.178.540 Kč vč. DPH.
Opravy komunikací v roce 2015 8-0-0

 RM souhlasila se zařazením do rozpoč-
tu města Náchod pro příští rok a schváli-
la přípravu realizace oprav komunikací: 
Hurdálkova, Dlouhá, U Písníku, Sluneč-
ná, Rybářská a Pod Rozkoší a oprav chod-
níků v ulicích Za Sodovkárnou, Němcové 
a Trojické.
Most přes Metuji Náchod – Běloves, 
Lázeňská ulice 
– projektová dokumentace 7-0-0

 RM souhlasila se zpracováním projek-
tové dokumentace v rozsahu pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení a provádě-

ní stavby na akci Most přes Metuji Náchod 
– Běloves, Lázeňská ulice a schválila uza-
vření objednávky s firmou MDS PROJEKT, 
s. r. o., Vysoké Mýto.
Organizační změny 
v městském úřadu 7-0-0

 RM zrušila s účinností k 31. 12. 2014 od-
dělení kultury, sportu a cestovního ruchu.

 RM zřídila s účinností od 1. 1. 2015 od-
bor kultury, sportu a cestovního ruchu.

 RM schválila s účinností k 31. 12. 2014 
zrušení tří funkčních míst uklízeče ve-
řejného prostranství, jednoho funkčního 
místa vedoucího oddělení kultury, spor-
tu a cestovního ruchu, jednoho funkčního 
místa pracovníka územního řízení a sta-
vebního řádu.

 RM souhlasila s účinností od 1. 1. 2015 
s vytvořením dvou funkčních míst pra-
covníka pro Městské informační centrum, 
jednoho funkčního místa odborného pra-
covníka pro kulturu, sport a cestovní ruch 
a jednoho funkčního místa vedoucího od-
boru kultury, sportu a cestovního ruchu.

 RM stanovila dle zákona o obcích celko-
vý počet zaměstnanců města zařazených 
v městském úřadu na 157, bez zaměstnan-
ců na mateřské dovolené, rodičovské do-
volené a zaměstnanců uvolněných pro vý-
kon veřejné funkce.

 RM jmenovala na návrh tajemnice Měst-
ského úřadu Náchod Mgr. Hany Mílové, 
s účinností od 1. 1. 2015, do funkce vedou-
cího odboru investic a rozvoje města pana 
Bohuslava Voborníka a do funkce vedou-
cího odboru kultury, sportu a cestovního 
ruchu pana Romana Touška.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila podporu Mistrovství ČR 

v koloběhu 2015, které se bude konat 30. 
– 31. 5. 2015 v Náchodě a současně part-
nerství Města Náchoda. Hlavním pořa-
datelem je kolektiv sportovců z Náchod-
ska pod názvem „Koloběžky – Náchod“ 
v zastoupení Ing. Miloše Tichého z Čes-
ké Čermné a Hany Čermákové z Nácho-
da. Na pořádání této akce bude do roz-
počtu města na rok 2015 doplněna částka 
22.000 Kč. 8-0-0

 RM schválila navýšení příspěvku MŠ 
Vančurova ve výši 82.000 Kč na úhradu 
faktur za energie. 8-0-0

 RM schválila darovací smlouvu na pod-
poru činnosti Sportovního klubu hasičů 
KHK ve výši 10.800 Kč. 8-0-0

 RM schválila poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 10.000 Kč Osadnímu výbo-
ru Babí. 8-0-0

 RM zamítla žádost Hasičského záchran-
ného sboru Královéhradeckého kraje  
– územního odboru Náchod o finanční 
příspěvek na vybavení jednotky v roce 
2015 ve výši 360.000 Kč. 7-0-1

 RM souhlasila s osazením svodidla 
ve Vodárenské ulici. 7-0-0

 RM souhlasila s pokračováním přípra-
vy zatrubení potoka v ulici Za Přádelnou 
ve Starém Městě nad Metují. 7-0-0
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 KRONIKA narození a sňatky v listopadu

Byli oddáni v listopadu 2014
 8. 11. Jan Cabalka, Náchod
   Jaroslava Rokošová, Náchod
   Ivo Miščuk, Náchod
  Monika Tupcová, Náchod
 
 21. 11. Michal Muchd, Náchod
  Marta Kvasničková, Police n. Met.

Narodili se v listopadu 2014
 3. 11. Castiel Eimer
 4. 11. Lucas Sulzbacher
 9. 11. Tomáš Petruželka
 13. 11. Nikolas Nyč
 21. 11. Barbara Hermanová
 26. 11. Robin Hofman
 29. 11. Tomáš Pýcha

Zápis do 1. tříd náchodských 
základních škol pro školní rok 
2015/2016 se koná 

ve čtvrtek 15. ledna 
a v pátek 16. ledna 2015 
od 14 do 17 hodin. 

Při zápisu je třeba předložit rodný list 
dítěte.

ZÁPIS do 1. tříd 
základních škol

V tento den si připomínáme jednu 
z nejtragičtějších kapitol evropské histo-
rie, je to datum osvobození koncentrační-
ho tábora v Osvětimi v lednu 1945. Během 
jara téhož roku pak byly postupně osvo-
bozovány další nacistické koncentrační 
tábory, kde přežily již jen nepatrné zbyt-
ky většinou židovských vězňů. Ať se po-
díváme do historie kteréhokoliv českého 
či moravského města, zjistíme, že se tam 
již židovští obyvatelé nevrátili. Rasistic-
ké tzv. norimberské zákony uplatňované 
v protektorátu Čechy a Morava je vyhna-
ly z měst, vesnic, z domovů, kde po léta 
žili. Museli se vzdát svého společenské-
ho a pracovního postavení, byli tvrdě 
omezování, vylučování z občanského ži-
vota. Přežívali v očekávání na povolání 
do transportů.

V Náchodě samém patřili židovští obča-
né k významné složce obyvatelstva, pro-
línali celým hospodářským a společen-
ským životem, splývali do značné míry 
s domácím obyvatelstvem, byli členy nej-
různějších spolků a organizací, hlásili se 
k české národnosti. Mnozí z nich ani pří-
liš necítili své židovské kořeny. Pro urče-
ní „židovského původu“ však byla rozho-
dující příslušnost již prarodičů k židovské 
náboženské obci. Vedle toho byli tzv. mí-
šenci, kteří byli považováni za položidy, 
zvláštní bylo postavení smíšených man-
želství nebo manželství mezi tzv. míšen-
ci. Ti všichni byli postiženi nacistickou 
ideologií.

Z východních Čech odjely v prosin-
ci 1942 do Terezína dva transporty – 14. 
12. 1942 transportem označeným Ch bylo 
z Náchoda deportováno 256 osob, zahy-
nulo jich 240. Terezín byl pro některé, 
většinou přestárlé, starší a nemocné lidi 
konečnou stanicí, ostatní odcházeli lik-

27. leden – Den památky obětí holocaustu
vidačními transporty do koncentračních 
táborů do Osvětimi. Odtud pak po selek-
ci, kterou prováděl doktor Mengele, byli 
vybíráni muži a ženy na otrocké práce 
do Německa. Paní Věra Löwenbachová- 
Bondyová vzpomínala na tuto nelidskou 
situaci:

„2. července 1944 šly na selekci ženy od 16 
do 35 let, ne matky s dětmi. Při prohlídce 
jsme se my ženy musely svléknout a nahé 
pochodovat před esesáky. Ženy byly poslány 
do Německa uklízet vybombardovaná mís-
ta, řada jich tam zahynula při bombardová-
ní. Mnoho žen mohlo z Osvětimi odejít, ženy 
s dětmi ale nechtěly jít od dětí. Mohly odejít 
ženy, ale děti musely zůstat v táboře. Z kaž-
dého bloku muselo odejít pět set žen. Odešly 
první dívky, které prošly selekcí. Já jsem zů-
stala a moje přítelkyně Lola Krausová také. 
Stály jsme na apelplacu, v pěti řadách, ženy 
vybrané do transportu již odpochodovaly. 
Najednou esesák řekl: „Postrádám dvě, ty 
půjdeš!“ a ukázal na mě. Řekla jsem: „Já ne-
můžu jít, mám děti.“ Zařval: „Řekl jsem, že 
musíš jít!“ Nehýbala jsem se, tak do mne str-
čil, zařadil mne bez selekce. Myslela jsem, že 
se zblázním, dcera zůstala stát v řadě. Chtě-
la jsem utéct, ale nemohla jsem nic dělat, ne-
mohla jsem zpět ke své dceři, byla jsem z té 
situace šílená. Zachvátila mne horečka, byla 
to nejstrašnější chvíle v mém životě. Moje 
děti zůstaly samy, beze mne…“

Paní Věra (1910–2001), přežila jako je-
diná z celé rodiny, rodiče Bondyovi, man-
žel Jindřich, jedenáctiletý syn Jan, šesti-
letá dcerka Eva zahynuli…

Ke svým krutým vzpomínkám Věra 
Löwenbachová, po válce provdaná Feld-
manová dodává: „Na všechno, co jsem pro-
žila, nemohu zapomenout. Stále to nosím 
všechno v sobě. Nyní je už málo lidí s tako-
vouto zkušeností, jaká byla ta naše, ale lidi 
by měli vědět, co se stalo. Doufám, že už ni-
kdo nikdy nebude mít takovou životní zku-
šenost, jaká byla tahle naše.“ 

Ten lednový den by pro nás neměl být 
jen připomínkou dost vzdálené historie, 
zvláště když jejích svědků již mnoho ne-
žije. A bohužel se dostává hlasu i popí-
račům holocaustu. Udržujme si paměť 
na hrozné bezpráví, nelidskost, krutost, 
minulost, která bohužel i v současnosti 
má na světě své obdoby.

 Věra Vlčková

11. prosince se neslo ve znamení oce-
nění dobrovolných dárců krve. Stalo se již 
tradicí, že ocenění jsou předávána v ob-
řadní síni náchodské radnice Oblastním 
spolkem Českého červeného kříže v Ná-
chodě ve spolupráci s Městským úřadem 
Náchod. Tentokrát bylo oceněno 46 dob-
rovolných dárců. Medaile a drobné pozor-
nosti předala všem dárcům krve tajem-
nice Městského úřadu Mgr. Hana Mílová. 

Zlaté medaile převzali: Efenberko-
vá Bernardína z Náchoda; Horký David 
z Náchoda; Klesl Jaroslav z Náchoda; Kos 
František z Náchoda; Mach Jan z Nového 
Hrádku; Máslo Ladislav z Horní Radecho-
vé; Ptáček Petr, Ing. z Náchoda; Ruffer Petr 
z Nového Hrádku; Řehák Jan, Ing. z Ná-
choda; Vlach Daniel z Náchoda; Vodehnal 
Miroslav z Náchoda. 

Stříbrné medaile převzali: Bucháček 
Jan z Náchoda; Dušánek Miroslav z Nové-
ho Hrádku; Havlíček Karel z České Čerm-
né; Hejzlarová Jitka z Náchoda; Jirsa Jan 
z Náchoda; Kocián Aleš z Náchoda; Ma-
ryšková Veronika z Vysokova; Myšák Jan 
z Náchoda; Rejchrtová Jana, Ing. z Nácho-
da; Součková Romana z Náchoda; Strašilo-
vá Izabela z Náchoda; Šolc Jaromír ze Star-
koče; Trojan Jiří z Náchoda; Valeš Zdeněk 
z Náchoda; Voltr Josef z Náchoda; Vrátil 
Patrik z Náchoda. 

Bronzové medaile převzali: Bínová 
Žaneta z Dolní Radechové; Cíchová Ma-
rie z Náchoda; Danihelová Dana z Nácho-
da; Demjanovič Matouš z Náchoda; Du-
cháčková Marcela z Náchoda; Fáborský 
Miroslav z Náchoda; Felklová Ivana z Ná-
choda; Haddad Irena z Náchoda; Kareš 
Vojtěch z České Čermné; Kašpar Richard, 
Ing. z Náchoda; Kuchárová Dana z Nácho-
da; Lipovská Andrea z Náchoda; Manych 
Robert z Náchoda; Pecold Pavel z Kramol-
ny; Rundštuk Leoš z Náchoda; Stiller Mi-
chal z České Čermné; Šálová Kateřina 
z Vysokova; Šanda Michal z Náchoda; Ze-
idler Jiří z Vysokova. 

Všem oceněným upřímně děkujeme, 
že díky jejich dobrosrdečnosti mají nadě-
ji na záchranu nemocní, lidé po úrazech, 
dopravních nehodách, po náročných ope-
racích, maminky po porodu. 

Oblastní spolek ČČK Náchod

Dárci krve byli 
oceněni medailemi
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Americký cestovatel Leon Gillis si začátkem šedesátých let  
20. století postavil vůz zakrytý plachtou ve stylu původních 
osadníků, zapřáhl do něj dva koně a nazval ho The Last Wa-
gon West. S celou rodinou, manželkou a jejich šesti dětmi, pak 
v letech 1961–1962 projel napříč Amerikou od pobřeží k pobře-
ží. Poté se rozhodli stejným způsobem procestovat Evropu z Li-
sabonu až do Moskvy. V létě 1964 se dostali do Československa, 
a protože mířili do Polska, vedla jejich cesta přes Náchod. Pro po-
tíže s polskými úřady se ve městě zdrželi asi týden, pohybovali 
se na náměstí, tábořili na lukách v Bělovsi. Všude budili patřič-
nou pozornost, rozdávali autogramy, usmívali se do objektivů. 
Během svého pobytu byli pozváni např. do náchodského pivo-
varu, ale také na radnici, kde se pan Leon Gillis zapsal do pa-
mětní knihy s poděkováním za milé přijetí a přiložil barevnou 
fotografii celé rodiny. Týdeník Nový čas i městská kronika o je-
jich pobytu mlčí. O návštěvě se však dochoval unikátní záznam. 
Dejme proto slovo panu Václavu Svobodovi, který zaslal do re-
dakce následující text:

„V těch dnech přichází Václav Svoboda, bývalý náchodský hodi-
nář, se svojí kamerou Admirou 8F a natáčí krátký dokumentární film 
(hořlavý, černobílý, částečně barevný, němý) a nevědomky tak způ-
sobí něco, co bude mít dohru po padesáti letech. Dohra se koná a je 
to právě v tomto roce. Po celých padesát let při sledování rodinných 
filmů se mi tam vždy mihne tento krátký film a nedá mi spát. Co je 
to za rodinu, proč tady byli a kde jim je konec? Viděl jsem je tenkrát 
na vlastní oči. V tomto roce jsem si filmy nechal převést do digitál-
ní podoby a vyprávím tento příběh svému kamarádovi Petrovi. Po-
vídá mi, abych něco přinesl a že mrkneme na internet. Jenže otec ne-
měl filmy označené a popsané. Pak jsem si vzpomněl, že bych měl mít 
doma pohlednici od této rodiny. Nacházím ji s podpisem Leona Gillise 

Hledají se pamětníci

a s informací: Gillis Family – Last Wagon West. A během dvou dnů 
je máme. Vysvětlujeme, film umísťujeme na YouTube a posíláme od-
kaz, kde ho můžou vidět. Leon Gillis zemřel v roce 2011 ve věku de-
vadesát let, paní Iyone Gillis se těší stálému zdraví ještě ve svých 91 
letech. Jejich děti se však ozývají, posílají odkaz po celých Státech, 
pláčou a nestačí se divit.

Chtěl bych touto cestou požádat náchodské občany, především pa-
mětníky, pokud mají ve svých albech a archivech nějaké materiá-
ly, o jejich zapůjčení k okopírování, uložení do náchodského archi-
vu a k poskytnutí rodině Gillisových. Vše čestně a poctivě vrátím!!!

 Václav Svoboda ml.“ 
 Zmíněný film můžete nalézt na YouTube pod názvem: GILLIS 

family Náchod 1964.
Lydia Baštecká
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Lednová výročí
Ve čtvrtek 1. ledna „se nám narodil“ 
nový rok 2015. Ať je k nám všem vlíd-
ný! I v něm vám chceme připomínat 
jubilea spjatá s Náchodem, pokud 
máme dostupné údaje. 
2. ledna 1955 se v Náchodě narodil 
malíř a grafik Jiří Samekx).
4. ledna 1925 se narodil výtvarník 
a textilní návrhář Josef Ducháč. Vy-
stavoval pravidelně na Náchodských 
výtvarných podzimech.
8. ledna 1895 zemřel v Náchodě uči-
tel Jan Vincenc Tučekx), autor poví-
dek i odborných textů.
8. ledna 1920 byla založena církev 
československá, k níž se tehdy v Ná-
chodě i celých severovýchodních Če-
chách přihlásila značná část obyva-
telstva.
9. ledna 1890 se v Malých Svatoňovi-
cích narodil Karel Čapek. O Náchodě 
se zmiňuje jen okrajově, např. ve Vel-
ké pohádce doktorské.
10. ledna 1950 zemřel Jaroslav Kva-
pil, dramatik a režisér, mj. i autorem 
libreta k Rusalce. Uváděl mj. i Jirásko-
vy hry, ten mu vděčil za název hry Lu-
cerna. V březnu 1930 mluvil nad rak-
ví Jiráskovou.
10. ledna 1985 zemřel přední tenor 
Národního divadla Beno Blachut. 
Hostoval u nás v divadle vícekrát.
10. ledna 1995 zemřel i u nás zná-
mý výtvarník a ilustrátor Zdeněk Ml-
čoch. (Nabízím k reprodukci „náchod-
ské“ ex libris.)
12. ledna 2000 zemřel v Novém Měs-
tě n.Met. náchodský rodák, pronásle-
dovaný kněz P. Petr Štěpánek. 
13. ledna 1800 zemřel v nedalekém 
(dnes polském, tehdy pruském) Jele-
nově vévoda Petr Kuronský, jeden 
z nejvýznamnějších vlastníků ná-
chodského panství.
14. ledna 1925 zemřel František Dr-
tinax), univerzitní profesor, pedagog 
a filozof, po němž je pojmenováno ná-
městí ve Starém Městě a který tu také 
přednášel na univerzitních extenzích 
na začátku minulého století. 
18. ledna 1935 zemřel František Moc 
x), učitel, kulturní pracovník, kroni-
kář města Náchoda. 
27. ledna 1865 malíř Věnceslav Černý, 
kdysi oblíbený ilustrátor, mj. Jirásko-
vých Starých pověstí českých. 
31. ledna 1785 se narodila Magdalena 
Dobromila Rettigová. Nevím, kolik 
náchodských kuchařinek vařilo podle 
jejích receptů, ale víme, že Jiráskova 
hra o ní se tu hrála několikrát, napo-
sledy v květnu 2003 v režii paní Lídy 
Šmídové, která ztvárnila i titulní roli.

(AF)
 

Již třetí výročí úmrtí Josefa Škvorecké-
ho připadá na letošní 2. leden. Rok prá-
vě skončivší byl rokem jeho nedožitých  
90. narozenin. Naše město v něm věno-
valo památce velkého rodáka značnou 
pozornost. Připomíná ho památníček 
na hrobě jeho rodičů, v knihovně byla vý-
stava k jeho jubileu, vyšlo mimořádné čís-
lo Zpravodaje, články v tisku, ale hlavně  
– byla instalována a slavnostně odhalena 
jeho lavička na náměstí. U ní začíná nové 
značení trasy Náchodem Josefa Škvorec-
kého, které prochází městem a vrací se 
na náměstí k Beránku s Dannyho kavár-
nou. 

Koncem listopadu mi došel od paní 
Zdeny Škvorecké z Kanady dopis, v němž 
píše: „Obdivuji, kolik péče věnujete Josefo-
vě památce a nemohu se ubránit dojetí. Dě-
kuji panu starostovi, paní Baštecké a všem 
ostatním, kteří se tak pěkně postarali, aby 
se na Škvoreckého nezapomnělo“.

Shodou okolností přišel týž den jiný do-
pis, tentokrát od paní Olgy Hrubé z New 
Yorku, v němž se o Škvoreckém rovněž 
zmiňuje: „Na internetu jsem viděla tu ná-
chodskou novou pamětihodnost – Škvorec-
kého na lavičce. Je to vtipný nápad. Vždyť 
tam kdysi chodíval na korze. Jeho náchodské 
múzy Jarka Fibírová (Irena) a Marie Dynta-
rová nás bavily pantomimou o něm, jak se 
tam ještě jako šestnáctiletý vodil se svou ma-
minkou a koukal po děvčatech“. Paní Hru-

bá maturovala na našem gymnáziu v roce 
1946 stejně jako obě „múzy“. I „Zbabělec-
ké aktéry“ i Škvoreckého tedy znala.

                   (AF)

Tradiční koncert žáků Základní umělecké školy Náchod se uskutečnil v  úterý 9. prosin-
ce 2014 v Městském divadle dr. J. Čížka Jako vždy vynikající výkony všech účinkujících 
potěšily náchodské publikum v předvánočním čase. (foto Martin Hurdálek)

Vánoční rosička

Památka Josefa Škvoreckého
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Historické domy na náměstí

1. Stará radnice čp. 1
Vážení čtenáři, 
od kolegyně Mgr. Lydie Baštecké, emeritní ředitelky náchodské-
ho archivu, která se s Vámi rozloučila v posledním prosincovém 
čísle, jsme převzali pomyslné „žezlo“ v pokračování historické-
ho seriálu. Budeme se snažit Vaše očekávání naplnit. V letošním 
roce se společně projdeme po náměstí a připomeneme si histo-
ricky významné domy a jejich osudy. 

Nejdůležitější stavbou pro městskou správu byla bezesporu 
radnice, zmíněná poprvé v roce 1491. V 16. století měla podo-
bu dřevěné jednopatrové stavby s jehlancovou vížkou v průčelí. 
V letech 1550–1630 na ní nebyla provedena žádná soustředěná 
stavební akce, prodělala jen množství drobných oprav střechy, 
podlah, schodů, oken, kamen, žlabů, zámků a komínů. Zmíně-
na byla velká síň a solní sklep v přízemí, v patře radní světni-
ce pro jednání městské rady a malá světnice sloužící jako kan-
celář a komora. 

Situace se radikálně změnila po r. 1654, kdy se měšťané roz-
hodli pro stavbu nové zděné jednopatrové budovy s podloubím 
a věží. Na zámku probíhala barokní piccolominská přestavba pod 
vedením předních italských stavitelů a umělců usazených v Če-
chách. Snad tento fakt a také snaha o reprezentaci svou a měs-
ta přispěla k tomu, že městská rada rozhodla o tak finančně 
náročném podniku, který na několik let zadlužil městskou po-
kladnu. V letech 1654 –1655 proběhly přípravy a v r. 1657 se již 
výstavba nové radniční budovy rozběhla naplno. Začátkem jara 
byla nejdříve zbořena stará stavba. Na přelomu února a března, 
resp. 14. července městská rada uzavřela smlouvy na kamenic-
kou práci s italským kameníkem, pracujícím na přestavbě zám-
ku, Carlem Serenou a na vlastní stavbu s významným italským 
stavitelem a architektem Carlem Luragem (1615–1684). Vlastní 
stavba radnice byla zahájena v červnu, kdy byla polírem vymě-
řena, a pak již poměrně rychle rostla. Do konce r. 1657 se poda-
řilo vybudovat klenuté přízemí radnice včetně průčelního pod-
loubí na čtyřech pilířích. Od jara 1658 tesaři připravovali trámy 
pro radnici a stavěli lešení. Do poloviny června stavba pokročila 
tak, že se městská rada začala shánět po zkušeném tesaři, kte-
rý by postavil krov. Nakonec páni sousedé uzavřeli 24. června 
1658 smlouvu se dvěma tesaři z nedalekého Slaného (dnes Sło-
ne, Polsko) – s Janem Junkem a Jakubem Kumprtem, kteří se za-
vázali postavit schody, krov s pobitím, podlahu pod hambálky 
pro uložení obilí a věž podle malé věže zámecké. Svou práci od-
vedli do září, kdy postavili věž. V r. 1659 byla radnice postupně 
dokončována – byly provedeny veškeré omítky a interiéry, osaze-
na ostění i rámy oken a dveří, oplechována věž a interiéry vyba-

veny kamny a nábytkem, takže v říjnu se zde mohlo konat první 
zasedání městské rady. Zároveň byl zřízen nový pranýř. O jeho 
výrobě bylo jednáno s kameníkem Carlem Serenou někdy v úno-
ru 1659 a hotov byl v červnu, kdy do něho byly zasazeny kruhy 
k upevnění provinilců. Torzo pranýře stojí před radnicí dodnes. 

Drobné dokončovací práce a vybavování radnice nábytkem 
probíhalo i v letech 1660 a 1661. Měšťané se bohužel z nové rad-
nice dlouho netěšili, protože již 17. května 1663 padla za oběť 
katastrofálnímu požáru města. Její oprava byla pro město prio-
ritou hned za děkanským kostelem. Smlouva na nový krov, stro-
py a pokrytí budovy byla uzavřena 25. července 1663 s osvědče-
ným tesařem Jakubem Kumprtem, který dílo dohotovil v červnu 
1664. Následovaly dokončovací práce a na počátku r. 1665 byla 
radní světnice vybavena nábytkem. Obnova radnice byla zavr-
šena v druhé polovině roku 1665, kdy tesař Kumprt postavil věž, 
na kterou byly umístěny nové hodiny od jaroměřského mistra 
hodinářského Petra Konvičky. 

Další požár zachvátil radnici 25. září 1753, do konce r. 1754 se 
ji podařilo obnovit, přičemž byla zazděna část podloubí. Původ-
ní dřevěná věž byla v r. 1828 nahrazena zděnou s mansardovou 
střechou a částečně přestavěn byl i interiér, kde vzniklo nové, 
dodnes dochované dvouramenné schodiště. V klenutém příze-
mí se dále nacházela vrátnice, skladovací prostory, vězení, ku-
chyně a policejní místnost. V převážně plochostropém patře byl 
do náměstí byt a kancelář syndika, poté zkoušeného radního, 
dále radní síň s přilehlou pokladnou a archiv s kanceláří. V této 
podobě radnice stála až do roku 1856. Mezitím, při zaváděném 
číslování domů v r. 1773, obdržela radnice čp. 2 (číslování teh-
dy začínalo od sousedního děkanství), až teprve k r. 1815 získa-
la dnešní čp. 1. 

Po r. 1850 byla radnice pronajata pro účely nově zřízeného c. k. 
okresního soudu a městský úřad se musel přestěhovat „provizor-
ně“ na téměř půl století do obecního domu čp. 67 (zbořen 1980). 
Budova radnice však potřebám soudu nedostačovala, a proto 
byla r. 1856 nákladem města zvýšena o druhé patro s dřevěnou 
věží zakončenou jehlancem a pokryta střízlivou pozdně klasi-
cistní fasádou. V této podobě se dochovala dodnes, mj. je v ní 
umístěno sídlo a depozitáře regionálního muzea. 

Z původní stavby se kromě klenutého přízemí a obvodových 
zdí prvního patra zachoval barokní kamenný pravoúhlý portál 
z roku 1657 od Carla Sereny, nad nímž je bohatě zdobený násta-
vec z červeného pískovce s reliéfem městského znaku v kartuši.

Mgr. Jan Čížek – PhDr. Jaroslav Čáp
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* * *

Oznamujeme občanům, že od 9. led-
na 2015 dochází k rozšíření úředních 
hodin na přepážkových pracovištích 
Městského úřadu Náchod.
Jedná se o pracoviště evidence obyva-
tel, občanských průkazů a cestovních 
dokladů a dále o přepážková pracovi-
ště odboru dopravy umístěná v budo-
vě Němcové 2020 – vedle Polikliniky.
Nově bude pro veřejnost otevřeno i kaž-
dý pátek a to od 8.00 hod do 11.00 hod.

 Bc. Hana Horáková
vedoucí správního odboru

Rozšíření úředních hodin 
přepážkových pracovišť

Město Náchod v rámci Rekonstrukce 
veřejného osvětlení města Náchod – VIII. 
etapa ke konci listopadu 2014 ukončilo 
pro letošní rok výměnu svítidel na území 
města Náchod. Nová svítidla by měla za-
jistit více než 45% úsporu elektrické ener-
gie. Město Náchod na výměnu 259 ks sví-
tidel obdrželo dotaci ve výši 533.000 Kč ze 
státního rozpočtu v rámci Státního pro-
gramu na podporu úspor energie a vyu-
žití obnovitelných zdrojů energie pro rok 
2014. Výměnu svítidel prováděly Technic-
ké služby Náchod, s. r. o.

Rekonstrukce veřejného osvětlení města 
Náchod – VIII. etapa

Vážení s poluobčané,
město Náchod připravilo pro majitele re-
kreačních nemovitostí službu sběru směs-
ného komunálního odpadu, vznikajícího 
provozem těchto nemovitostí na území 
města Náchod. Sběr bude realizován po-
mocí potištěných plastových pytlů, kte-
ré vlastník rekreační nemovitosti obdrží 
v množství 25 ks po zaplacení správního 
poplatku. V případě placení v hotovos-
ti budou vydány přímo na místě (budo-
va Němcové 2020), při platbě složenkou 
či bezhotovostním převodem si může po-
platník pytle vyzvednout na odboru ži-
votního prostředí (budova Palachova 
1303, kanc. č. 158) po předložení dokla-
du o zaplacení.

Pro odkládání naplněných pytlů bude 
pro vlastníky rekreačních nemovitostí 
vyhrazen označený kontejner 1100 l v uli-
ci Myslbekova (u sběrného dvora města 
Náchod, který provozují Technické služ-
by Náchod, s. r. o.). Kontejner bude na sta-
novišti umístěn vždy od pátku odpoled-
ne do pondělí ráno tak, aby bylo možno 
odpady odevzdávat i v době víkendové-
ho užívání rekreačních nemovitostí, kdy 
je sběrný dvůr uzavřen. Během týdne 
je možno odevzdat pytel s odpady pří-
mo ve sběrném dvoře v rámci provozní 
doby, která je uvedena na informační ta-
buli u brány.

Upozorňujeme, že označený kontej-
ner je určen pouze k odkládání odpa-
dů z rekreačních nemovitostí, a to jen 
v těch pytlích, které byly vydány po za-
placení poplatku. Současně upozorňujeme 
na nutnost zachovávání čistoty a pořádku 
na sběrném místě, přičemž je zakázáno 
zejména odkládat pytle s odpadem mimo 
vyhrazený kontejner. Do těchto pytlů ne-
patří odpad, pro nějž jsou určeny nádo-
by na tříděný sběr (sklo, papír, plasty, bio, 
kovy atd.).

Odbor Životního prostředí MěÚ Náchod

Sběr odpadů

V polovině prosince byla dokončena 
rozsáhlá oprava komunikace v ulici Sme-
tanova v Náchodě. Opravu komunikace 
za téměř 4,5 mil. Kč provedla společnost 
SOVIS CZ, Hradec Králové. 

Součástí opravy komunikace je i opra-
va chodníků. V uplynulém roce byly opra-
veny chodníky, které byly nejvíce zasaže-
ny prováděnými pracemi (plyn, teplárna). 
Byl tedy opraven úsek chodníků po levé 
straně, od křižovatky s ulicí Purkyňovou 
po družstvo VZOR. Zbývající část chodní-
ků v celé ulici Smetanova bude opravena 
na jaře letošního roku, hned jak to dovo-
lí klimatické podmínky. Chodníky opra-
vila společnost BEZEDOS, s. r. o. za cenu 
265 tis. Kč.

Oprava komunikace 
a chodníků v ulici 
Smetanova v Náchodě

V sobotu dne 13. prosince byla slav-
nostně otevřena dvacet devět metrů vy-
soká rozhledna Na Signálu. Rozhledna 
byla vybudována v rámci projektu „Mís-
ta plná rozhledů v Euroregionu Glacen-
sis“ a na její realizaci se podílela obec 
Horní Radechová společně s destinační 
společností Branka, o. p. s., která se za-
bývá rozvojem cestovního ruchu v Klad-
ském pomezí. Dřevěná rozhledna se sto 
pětadvaceti ocelovými schody bude mít 
vyhlídkovou plošinu ve výšce pětadvaceti 
metrů a při dobré viditelnosti se Vám na-
skytnout daleké výhledy na Ostaš, Brou-
movské stěny, částečně Javoří hory, Jestře-
bí hory, Zvičinu, Krkonoše, polské Góry 
Stolowe, Orlické hory a Kralický Sněžník.

Všichni přítomní prožili příjemné od-
poledne doplněné o zábavný program. 

Lenka Lembejová, Branka o.p.s.

Slavnostní otevření 
rozhledny Na Signálu

Využijte této služby a nemarněte zbyteč-
ně čas čekáním ve frontě!
Městský úřad v Náchodě nabízí možnost 
objednání na přepážkových pracoviš-
tích správního odboru – úsek evidence 
obyvatel, občanských průkazů a cestov-
ních dokladů a odboru dopravy – registr 
vozidel a řidičů přes webové rozhraní na 
http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/e-
-obsluha/.

Elektronická 
obsluha občana
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CO DĚLAT, KDYŽ ZAZNÍ VAROVNÝ SIGNÁL?

Štěstí přeje připraveným

V případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení živo-
tů a zdraví obyvatel v důsledku živelné pohromy, havá-
rie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí  
či jiné mimořádné situace většího rozsahu, bude obyva-
telstvo varováno pomocí sirén jediným varovným signá-
lem určeným obyvatelstvu „Všeobecná výstraha“. Signál 
je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vte-
řin, který je zpravidla vyhlašován třikrát za sebou v in-
tervalech cca tří minut.

Obyvatelstvo bude následně informováno sdělovacími pro-
středky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, mluví-
cími sirénami, vozidly složek IZS nebo jiným způsobem) 
o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

V případě, že zaslechnete signál 
„Všeobecná výstraha“

 Okamžitě se ukryjte
Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrob-
ní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i obytný 
dům. Neukrývejte se do sklepů! Některé nebezpečné látky 
mají tendenci sestupovat do nejníže položených míst. Jest-
liže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, za-
parkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

 Prověřte, zda lidé ve Vašem okolí na výstrahu reagují
 Zavřete okna a dveře

Když se ukryjete v budově, zavřete a utěsněte dveře a okna 
např. pomocí vlhkých hadrů. Vypněte klimatizaci! Siréna 
může signalizovat např. únik toxických látek, plynů, radi-
ačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravdě-
podobnost zamoření vnitřního prostoru i osob.

 Získávejte informace o situaci
Informace o aktuálním dění a pokynech pro obyvatelstvo 
získáte z hromadných informačních prostředků (rádio, te-
levize, přijaté SMS zprávy na váš mobilní telefon, hlášení 
obecního rozhlasu, megafony apod.).

 Buďte připraveni na případnou evakuaci a řiďte se po-
kyny příslušníků IZS

JEDNOTNÝ SYSTÉM VAROVÁNÍ 
A INFORMOVÁNÍ

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořád-
né události varováno prostřednictvím varovného signálu 
„Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísa-
vým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít tři-
krát po sobě v cca tříminutových intervalech. 

Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tís-
ňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje 
o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mi-
mořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K po-
skytování této tísňové informace se využívá i koncových 
prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílá-
ní hlasové informace.

Dalším signálem, který sirény mohou vysílat je „Požární 
poplach“, který se vyhlašuje pro jednotky požární ochra-
ny a není varovným signálem. Tento signál je vyhlašován 
přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

První středu v měsíci probíhá na celém území republiky 
"Akustická zkouška" provozuschopnosti celého systému 
varování. Ve 12:00 hodin se sirény rozezní zkušebním ne-
přerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronic-
kých sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.

Lesy�mìsta�Náchoda spol.�s�r.o.
poøádají

MYSLIVECKÝ��PLES
Dne�10.�ledna�2015

Vstupné�100,-�Kè�a�20,-�Kè�místenka.

v�sále�Sokolovny�v�Náchodì.

Zaèátek���ve�20.00�hodin.
K�poslechu�a�tanci�hraje���hudební�skupina�BREAK�Hr.�Králové.

Pøipravena�je�bohatá�zvìøinová�kuchynì.

Pøedprodej�vstupenek�na�Lesní�správì�v�Montaci.

Odvoz�úèastníkù�smìr�Dobrošov�je�zajištìn. SRDEÈNÌ ZVOU POØADATELÉ

Ke společné přípravě zápisových aktivit jsme letos nově při-
zvali paní učitelky z mateřských škol. Za ochotu společně s námi 
zápis připravovat i se zápisu účastnit a dětem tak vstup do ško-
ly usnadnit děkujeme vedení MŠ Alšově, MŠ Březinově, MŠ My-
slbekově, MŠ Vančurově, MŠ Plhov a MŠ Kramolna. 

Co nejsrdečněji zveme Vás a Vaše děti na zápis do 1. tříd, 
do Nové třídy i doplňující zápisy do dalších tříd naší školy pro 
školní rok 2015/2016. Zápis se uskuteční ve dvou dnech 15. a 16. 
ledna 2015 v budově I. stupně ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě. Zá-
pis se bude konat od 14 do 17 hodin. V případě nemoci dítěte lze 
domluvit i jiný termín či hodinu zápisu. Případné odklady škol-
ní docházky se vyřizují až po absolvování zápisu.

K zápisu přijďte s Vaším dítětem a také přineste jeho rodný 
list, Váš občanský průkaz.                                           Těšíme se na Vás.

Za připravující tým pedagogů MŠ a ZŠ Mgr. Jana Žaludová

Připravujeme zápis do 1. Tříd 
– nově ve spolupráci s mateřskými školami
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OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY

Kde nás najdete
Náchod

Trutnov

Hradec Králové

Nové Město n.M.

Zavolejte nám 499 886 131

www.proplast-k.cz

kvalitní servis      výhodné ceny      individuální přístup

... okna patří k životu

Nìmcové 656, Náchod (døíve houslaø Joo)

PAVEL MALINA

tel: 491 814 028, mob:777 212 544

STRUNNÝCH NÁSTROJÙ
NOVÁ OPRAVNA

FOTO•DTP•PŘÍPRAVA PRO TISK

•Reklamní a produktová fotografie
•360° fotografie vhodná pro e-shop
•Velkoformátová fotografie
•Zpracování podkladů pro tisk

lithos@lithosdtp.cz     www.lithosdtp.cz

Dlouholeté zkušenosti v polygrafickém a foto zpracování.
Neváhejte nás kontaktovat. Jsme připraveni splnit Vaše přání.



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

JIRÁSKOVA CHATA 
DOBROŠOVPOZVÁNÍ

 1. 1. Nedělní provoz
 16.–18. 1. Řízkobraní
 30. 1.  Novoroční setkání 
  partnerů Jiráskovy chaty 
 30. 1.–1. 2. Zvěřina
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Farní charita Náchod 

Vás všechny srdečně zve na 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
V neděli 11. ledna 2015 v 15 hodin 

v kostele Sv. Vavřince v Náchodě 
 

Vystoupí: 

Polyfonní sdružení Nové Město nad Metují 
Dirigent:  

Lukáš Janko 

 

Dobrovolné vstupné je součástí Tříkrálové sbírky. 

Chtěli jste přispět do sbírky, ale nepřišli k Vám koledníci? 
Můžete využít Tříkrálovou pokladničku během koncertu. 

Děkujeme Vám všem, kteří se podílíte na pomoci lidem v nouzi. 
 

 

Informace, kontakt: Farní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod 
Tel.:491 433 499 nebo 777 699 399, E-Mail:charita.nachod@mybox.cz 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hudba : Braki                          Vstupné: 8800,,--Kč 
Slušné oblečení                Domácí kuchyně 
                   Mládeži do 16 let vstup zakázán     

V TANEČNÍM SÁLE 
SE NEKOUŘÍ 

 

Pro Vás a Vaše děti

Poslední setkání předškoláčků 
Nové třídy před zápisem
Cílem těchto setkání je navázat 
vztahy s budoucími spolužáky 
a pedagogy, seznámit se 
s prostředím školy, vyzkoušet si 
různorodé aktivity a zažít radost z učení.

Sejdeme se 13.1. 2015 v 16.00 ve vestibulu na ZŠ T. G. Masaryka 
v Náchodě, 15.1. 2015 bude probíhat zápis do Nové Třídy
Budeme rádi, když nám potvrdíte svou účast. Účast je nezávazná.

Těšíme se na Vás. Rozrůstající se tým rodičů a pedagogů. 

Čím bude jiná?

přístupem k dítěti 

slovním hodnocením 

nižším počtem žáků ve třídě 

projektovou výukou...

P
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Z
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.r.
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Nová třída

Kontakt: Jana Žaludová: zastupce2@zstgmnachod.cz
Daniela Šolcová: novatridanachod@seznam.cz, tel.: 776 120 357

ZŠ T.  G.  Masaryk a v  Náchodě

 

 

Vážení občané, milí příznivci a přátelé, 

dovolujeme si Vás oslovit a požádat o spoluúčast na významné charitativní akci 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 
která proběhne počátkem roku na celém území České republiky, 

skupinky Tří králů budou navštěvovat domácnosti v sobotu 10. ledna 2015, 

kdy půjdou od domu k domu s koledou a pokladničkou, do které můžete přispět svým finančním darem ve prospěch dobré věci. 

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, osobám s handicapem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným lidem 
v regionech, kde sbírka probíhá. 

65 % je určena pro charitní díla v České republice a 35 % na zahraniční humanitární aktivity připadne. 
 

Charita České republiky a současně Farní charita Náchod Děkuje Vám všem, kteří se prostřednictvím této sbírky podílíte na pomoci lidem v nouzi. 

 

  

ZŠ  Pavlišovská Náchod
vás zve na den otevřených dveří
dne 7.1. 2015 od 10 do 16.00 hodin

Bližší informace na tel čísle:  491 423 638
e-mail: zs.nachod.babi@tiscali.cz

Navštivte naše stránky http://skolababi.webnode.cz

prostředí malé rodinné školy, nízké počty dě� ve třídách, individuální přístup, 
školní družinu pro dě� až do �. třídy, �lízkost lesa, přírody, školní zahradu, řadu 
zájmových kroužků ,např: anglič�na, drama�cký, taneční, dovedné ruce,  

sportovní, deskové hry, 1.pomoc, příprava žáků ke 
zkouškám na víceletá gymnázia, náprava 

pro dě� s poruchami učení, možnost 
přítomnos� pedagogického asistenta

Zápis do prvních tříd bude probíhat
ve dnech 14. - 15. 1. 2015  od 14.00 do 17.00 hodin

Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491423243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz 

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ? 
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost !! 

Jiráskovo gymnázium v Náchodě 
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na 

Den otevřených dveří 
ve čtvrtek dne 15. ledna 2015. 

Program 
Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní 
a hudební vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník … 
 16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich 

rodiči. Informace o čtyřletém gymnáziu. 
 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich 

rodiči. Informace o osmiletém gymnáziu. 
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz. 

Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor. 
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Uprostřed příprav na čertovskou ná-
vštěvu nás ve třídě Koťat navštívila fen-
ka Acora se svým páníčkem p. Homolkou. 
Malí čertíci předvedli, jaké umí kousky, 
jak prolézají tunelem do pekla, jak umí 
skákat v pytli, jak přeskakují či podléza-
jí překážky při cestě za zlobivými dětmi. 
Také Acora předvedla své „psí kusy“. Hle-
dala v pekle svou oblíbenou hračku, ská-
kala s čerty přes překážky, skákala do 
výšky pro odměnu nebo se nechala čer-
tovsky podrbat. 

Další setkání s fenkou Acorou bylo opět 
velmi milé a plné radosti a smíchu.

Učitelky MŠ Vítkova

Canisterapie 
po čertovsku

Při výuce cizích jazyků hraje důležitou 
roli právě možnost konverzace, a pokud 
je tato konverzace s rodilým mluvčím, 
tím lépe. Academia Mercurii, soukromá 
střední škola v Náchodě, vyučuje cizích 
jazyků hned několik: anglický, německý, 
francouzský, španělský a ruský. Studen-
ti se učí povinně jazyky dva, nicméně ně-
kolik studentů si každoročně volí ještě ja-
zyk třetí. Důraz se klade na konverzace 
s rodilými mluvčími. Každý vyučovaný ja-

Human Library 
aneb Živá knihovna 
na Academia Mercurii

zyk využívá buď rodilých mluvčích, kteří 
na Náchodsku žijí nebo právě dobrovolní-
ků, kteří sem přijeli v rámci Evropské dob-
rovolné služby na stáž.

Dobrovolníci z Francie, Španělska  
či Ruska chodí jednou týdně do hodin 
s vyučujícím a výuka je pak celkově za-
měřena na konverzaci studentů. Kromě 
konverzací ve výuce organizují dobrovol-
níci pro své studenty i projektové dny, 
jako tomu bylo poslední listopadový pá-
tek. Studenti druhého a třetího roční-
ku měli možnost se seznámit s poměrně 
novou metodou neformálního vzdělává-
ní, neboť místo mluvení o předsudku ho 
prostě potkali. 

Dobrovolníci ze Střediska volného 
času Déčko Náchod Katrina Calvin z Vel-
ké Británie, Tim Holz a Johannes Neu-
mann z Německa, Celine Perinne a Lucile 
Touron z Francie, Danijela Maric z Bosny 
a Hercegoviny, Stanislava Goroshkrevich 

která se chce podívat do výuky a přesvěd-
čit se, že školství v Náchodě drží krok 
s moderní dobou. Naše škola je vybave-
na mnoha interaktivními tabulemi a da-
taprojektory, které pomáhají žákům lépe 
pochopit a procvičit si učivo názornou 
formou, aktivně se podílet na výuce ci-
zích jazyků, odborných předmětů, mate-
matiky i společenských věd. V počítačo-
vých učebnách návštěvníci uvidí, že mladí 
lidé zvládají práci ve Wordu, Excelu, učí se 

Den otevřených dveří 
na Obchodní akademii Náchod
Když se řekne obchodní akademie, většina lidí si představí 
administrativní pracovnici, sekretářku. Přijďte se přesvědčit,  
že to dávno není pravda. 

Obchodní akademie Náchod zve na Den otevřených dveří
dne 22. 1. 2015 zájemce o studium, ale i širokou veřejnost,

programovat, tvořit webové stránky a vě-
nují se počítačové grafice. 

A co nabízíme pro příští školní rok? Vy-
šli jsme vstříc požadavkům současnosti 
a kromě tradičního oboru Obchodní aka-
demie se zaměřením na podnikání a obo-
ru Informační technologie otevíráme obor 
Obchodní akademie se zaměřením na ces-
tovní ruch a zahraniční obchod. A tak se 
za pár let připojí k absolventům, kteří 
mají kvalitní základ ekonomického či in-

formačně-technologické-
ho vzdělání ti, kteří své 
znalosti marketingu, ma-
nagementu, zahraniční-
ho obchodu a turismu 
využijí při studiu na vy-
sokých školách, v cestov-
ních agenturách apod.

Neváhejte a využijte 
této možnosti třeba prá-
vě proto, že jste kdysi 
naši školu sami navště-
vovali. Přijďte od 10.00 
do 17.00 porovnat dobu 
Vašeho studia s tím, kam 
škola směřuje dnes.

z Ruska, Eszter Vetula z Maďarska, Daria 
Sitko z Polska a Daniel Levec ze Slovin-
ska vystupovali jako živé knihy, studen-
ti si s nimi mohli popovídat v angličtině 
i přečíst si jejich příběh a zároveň tak po-
tkat svůj předsudek.

Akce proběhla díky úspěšné spolu-
práci se Střediskem volného času Déčko 
Náchod, které vyslalo dobrovolníky Ev-
ropské dobrovolnické služby (European 
Voluntary Service), aby pomáhali během 
výuky cizích jazyků na školách. Naše ško-
la Academia Mercurii je pravidelně využí-
vá v hodinách francouzštiny, španělštiny 
a ruštiny, ale i nepravidelně při podob-
ných projektech jako je Živá knihovna.
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Slavnostní křest knihy Jana Bělobrád-
ka Melodie, které zná každý, o níž refero-
val prosincový zpravodaj, se konal v sobo-
tu 29. 11. 2014 v hotelu Myšlín ve městě 
Mnichovice poblíž Prahy, neméně slav-
nostní prezentace téže knihy se odehrála 
ve středu 10.12.2014 ve velkém sále měst-
ského divadla v Náchodě. Oba večery byly 
v mnohém rozdílné, jedno však měly spo-
lečné. Na obou zaznělo Gloria z Náchod-
ské vánoční mše hudebního skladatele 
Jaroslava Celby se slovy Libora Volného. 
V Myšlíně jím ženský sbor Sirény večer 
uzavíral, v Náchodě naopak dětský sbor 
Canto ZUŠ Náchod program zahajoval. 
Takřka symbolicky se tímto způsobem 
spojilo město, v němž se Jaroslav Celba 
narodil a prožil dětství, s městem, kde žil 
po většinu svého tvůrčího života a kde je 
pochován. K poctě nedožitých 90. naro-
zenin umělce evropského formátu, který 
měl k oběma místům vřelý citový vztah.

Myšlínské setkání moderoval filmo-
vý historik Pavel Taussig a o své tvorbě 
a spolupráci s Jaroslavem Celbou hovořili 
výtvarník a režisér Zdeněk Smetana, re-
žisér Gene Deitch a jeho manželka Zdeň-
ka, dlouholetá vedoucí studia animované-
ho filmu, a zvukový mistr Jiří Zobač. Ti 
všichni spolu s autorem Janem Bělobrád-
kem knihu pokřtili a s přípitkem prones-
li svá přání. Sirény, s nimiž zpívá i man-
želka skladatele Anna Celbová, prokládaly 
jednotlivá vystoupení zpěvem. V Náchodě 
měl vedení večera plně v rukou Jan Bělo-
brádek. Hovořil o práci na knize, o svých 
setkáních s Jaroslavem Celbou a mnoha 
dalšími osobnostmi a o rozhovor požádal 
Annu Celbovou. Krátkými osobními vzpo-
mínkami přispěli Věra Tomanová, Lydia 
Baštecká a Oldřich Zelený. Celbovy me-
lodie, které zná každý, ty večerníčkové, 
zazněly ve svěžím podání akordeonové-
ho souboru ZUŠ. Klobouk na stolku a jeho 
svetr přehozený přes křeslo navozova-
ly pocit, jakoby skladatel jenom na chví-
li někam odešel. Jistě by měl z obou veče-
rů radost.                                                 (lb) 

Krásný novoroční pozdrav Vám všem, 
milí čtenáři Náchodského zpravodaje!

  Možná, že jste si při tom všem před-
vánočním shonu nestačili ani všimnout, 
že po Lucii, která nám sice „upila noci“, 
ale dne ještě nepřidala, se od 21. prosince, 
kdy se přehoupl zimní slunovrat, zase za-
čala prodlužovat délka slunečního svitu, 
a to nejen o onen pověstný „slepičí krok“, 
ale již brzy, na Tři krále, se posuneme do-
konce „o krok dále“.

  Všechny deváťáky čeká v tomto ka-
lendářním roce krok velmi důležitý. Ty 
z nich, kteří tíhnou k uměleckým činnos-
tem všeho druhu, totiž čekají talentové 
zkoušky již v lednu. Ostatní mohou ještě 
do začátku března přemýšlet, která ško-
la nejlépe odpovídá jejich zájmům a spl-
ňuje jejich představy o další profesní ces-
tě. Mnohé z nich čeká letos novinka. Řada 
škol Královehradeckého kraje se zařadi-
la do pilotního projektu, který má v pra-
xi ověřit přijímací řízení s využitím cent-
rálně zadávaných jednotných testů. (ws)

A první kroky ke školním povinnos-
tem mají před sebou i budoucí prvňáčci. 
Ty čeká zápis.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
KDY? 15. a 16. ledna 2015 
vždy od 14.00 do 17.00 hodin
KDE? v budově 1. tříd  
v Sokolské ulici v Náchodě
(Všechny informace k Zápisu najdete 
na našich webových stránkách: www.
komenskehozsnachod.cz)

  A teď, milí čtenáři, pár kroků zpátky 
do událostí, jak je přinesl měsíc prosinec.

  
ŘINČENÍ ŘETĚZŮ, VYDĚŠENÉ OPERNÍ 
PĚVKYNĚ A NÁVŠTĚVA PANÍ KNĚŽNY

  Zatímco účastníci exkurze do firmy 
Mesa Parts, s. r. o. (tedy deváťáci, kteří 
míří do škol s technickým zaměřením) 
poznali kromě jiného i důležitost špuntů 
do uší, a po prvních opatrných krocích 
v provozu pochopili i nezbytnost pracov-
ní obuvi (ws), zněl naší školou důstojný 
krok sv. Mikuláše doprovázený řinčením 
řetězů i jemným šustotem křídel jeho dru-
žiny. 

  Prvňáčci se pro změnu na malou chví-
li přenesli v čase a na zámku v Ratiboři-
cích se stali hosty u paní kněžny či pros-
tými občany ratibořickými v nedalekém 
mlýně. Čtvrťáci si v adventně vyzdobené 
Praze prohlédli Pražské jezulátko a svůj 
výlet zakončili kroky vzhůru na Prašnou 
bránu, odkud mohli obdivovat rozsvíce-
nou Prahu jako na dlani. A šesťáci, ti smě-
řovali přímo do Českého rozhlasu obhléd-

nout, kudy kráčela historie rádiových vln 
od úplného počátku vysílání v roce 1923, 
kdy se vysílalo ze zapůjčeného skautské-
ho stanu postaveného na letišti ve Kbe-
lích (jen pro zajímavost, do dnešní budovy 
rozhlasu už nefouká a myšky, které kdy-
si děsily operní pěvkyně, prý také nepo-
tkali). A ještě trochu sportu. Pod patrona-
cí Českého svazu házené si svoje nesmělé 
krůčky, tentokrát ve sportovní hale, vy-
zkoušeli naši nejmenší.                       (ws) 

Víte, co udělat pro to, aby zcela zaruče-
ně „přeskočila jiskra“, či co máte očeká-
vat, pokud Vám někdo nabídne „Vánoční 
český jazýček“?

  Tak na JISKŘENÍ již mají spolehlivý re-
cept kluci a holky ze třídy 9.A. Stačí něko-
lik kroků:  

  Navštívit město Liberec, zvolit si 
za cíl centrum IQLANDIA a dotknout se 
ve vhodné chvíli naráz ruky svého vyvo-
leného protějšku a Van de Graaffova ge-
nerátoru. Výsledek je nejenom zaručený, 
ale i vědecky podložený a zcela bezpečný.

  A onen „JAZÝČEK“ měla v názvu jed-
na z dílen na prvním stupni v rámci pro-
jektové akce „DEN ZÁJMOVÝCH DÍLEN“, 
kterou děti hodnotily takto: „Mně se líbilo 
všechno, prostě krása, líbily se mi chemické 
pokusy, bavily mě Vánoce v cizích zemích, 
rychle to uběhlo, byla sranda a měli to krás-
ně připravený, líbily se mi pokusy s vodou, 
celé dopoledne bylo hezké…“

  Asi nemusíme dodávat víc.
  A když už jsme u projektů, tak recept, 

jak takový projekt „uvařil“ kolega O. Tyč, 
naleznete na webových stránkách měs-
ta, stejně, jako i další příspěvky označené 
symbolem (ws) – tak „dobrou chuť“.

Šťastné vykročení do roku 2015 
přeje kolektiv ZŠ Komenského

Myšlínem i Náchodem 
znělo Gloria
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Dalších 40 pedagogů ze základních 
a mateřských škol na Náchodsku mělo 
možnost se dále vzdělat díky navazující-
mu projektu náchodského pracoviště Pe-
dagogicko-psychologické poradny KHK 
– Vzdělávání pedagogů v metodě Feuer-
steinova instrumentálního obohacová-
ní II, realizovaného v rámci operačního 
programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost. Metoda klade důraz přede-
vším na vztah mezi učitelem a žákem, 
založeným na respektu a víře v možnou 
změnu. Rozvíjí myšlení a řeč, učí si věci 
promyslet, vytvářet vhodné strategie, 
pracovat s chybou, shromažďovat infor-
mace, posiluje pocit kompetence a sebe-
důvěry. Na teoretický modul navázaly od-
borné semináře, kde se účastníci scházeli 
vždy jednou za měsíc a společně se dále 
vzdělávali ve vybraných tématech z obo-
rů psychologie a pedagogiky. Sdíleli skrze 
natočená videa nebo prezentace své prv-
ní zkušenosti s metodou Feuesrsteino-
va instrumentálního obohacení v praxi. 
Měli možnost společně se svými kolegy 
a pod odborným vedením sdílet proží-
vané změny v myšlení a přístupu ve vý-
uce, změny u samotných žáků. Většina 
jich reflektuje osobní proměnu, jiný po-
hled na žáka i na svoji vlastní práci. Tyto 
změny jsou však mnohde bolestným pro-
buzením se ve stávajícím školském sys-
tému, kde stále ještě převládá hodnocení 
výkonů, soutěžení a srovnávání. Někde, 
zejména tam, kde vzděláváním prošli sa-
motní ředitelé nebo větší část učitelské-
ho sboru, je cesta snadnější, prosazová-
ní změn ve výuce lehčí. Na ZŠ v Novém 
Městě nad Metují - Krčín se dokonce me-
toda stává součástí osnov a běžné výuky 
v určitých třídách. Na jiných školách za-
řazují prvky do samotné výuky ve svých 
předmětech, vedou odpolední kroužky, 
kde se děti učí pracovat jiným způsobem. 
Odezvou je výrazná změna u samotných 
dětí, které do hodin, kde se takto pracuje 
a přemýšlí, chodí rády, vyučování je více 
baví, mají pocit, že jsou konečně úspěš-
né, že něco mohou dokázat. Metoda prof.
Feuersteina totiž zároveň posiluje pocit 
vlastní zodpovědnosti, kompetence, víru, 
že zvládnu i těžší úkol, pokud si vše řádně 
promyslím, dostanu na to čas, který po-
třebuji a budu povzbuzován, i když chy-
buji. Měli jsme možnost vidět některé při-
pravené hodiny fyziky, českého jazyka 

Úspěšný projekt 
pedagogicko-psychologické poradny
v Náchodě pro pedagogy základních a mateřských škol 
vstupuje do své závěrečné fáze
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V pátek 5. prosince 2014 uspořádalo 
občanské sdružení „Jizbice 2012“ miku-
lášskou besídku s nadílkou pro všechny 
děti obce. V pátečním odpoledni nečekal 
na 28 dětí jen Mikuláš, čert a anděl, ale 
také pracovní dílny, hry a spousta zába-
vy. V průběhu odpoledne také zatancova-
la místní dětská taneční skupina. A pak 
přišlo to nejdůležitější – hodnocení roku 
z úst Mikuláše spojené s předáváním 
drobných dárků. Čert sice vypadal hrů-
zostrašně, občas si na někoho trochu „za-
bublal“, ale částečně díky tomu, že děti 
byly celkem hodné a částečně také díky 
hodnému andělovi, nakonec nikdo v jeho 
velkém pytli neskončil. Všechny děti pak 
Mikulášovi slíbily, že budou následující 
rok ještě hodnější, a že se příští rok zno-
vu sejdou. Krásný den na jizbici zakončilo 
společenské posezení dospělých v hospo-
dě „U Janků“. Poděkování patří městu Ná-
chod, které se na akci podílelo finančně.

Další akcí občanského sdružení Jizbice 
2012 byla vánoční výstava Jizbického bet-
lému spojená s expozicí fotografií a ma-
teriálů Jizbice včera a dnes a s výstavou 
místních kronik. Tím byly zahájeny osla-
vy výročí 600 let od první písemné zmín-
ky.                                             B. Majerová

Mikuláš na Jizbici

Mistrině světa v zimním plavání 2014
Finské Rovaniemi Magda Okurková

a matematiky s využitím metody a věřte, 
byl to zážitek. Právě tyto své zkušenosti 
někteří z účastníků projektu prezentova-
li v listopadu na mezinárodní konferenci 
v Českých Budějovicích.

Uvědomuji si, jak nelehká čeká peda-
gogy cesta, jak je obtížné prosazovat 
nové myšlenky a přístupy v době, kdy 
je evidentní, že je nutná reforma naše-
ho školství, ale zatím stále není jasná 
její koncepce. Je těžké pracovat v systé-
mu založeném na známkování, soutěžení 
a výkonech, když už víte, že přínosnější 
je děti učit spolupráci, naslouchání, pře-
dávat jim pocit vlastní kompetence a víry 
ve vlastní možnosti, změnu a vývoj. Není 
třeba někomu opakovaně prokazovat, že 
neumí nebo není dostatečně rychlý, je 
třeba mu ukazovat, že se může zlepšit, 
naučit se přemýšlet, shromažďovat infor-
mace, vybírat ty podstatné, ponaučit se 
z chyb, pracovat s rozmyslem a beze spě-
chu. My jim na jejich cestě přejeme hodně 
sil a radosti, porozumění a pokory. Ušli 
velký kus cesty a rodiče, děti, jejich kole-
gové i nadřízení by to měli vědět.

V závěrečné fázi projektu je čeká závě-
rečná práce, reflexe prodělaných změn, 
návštěva lektorů v jejich školním pro-
středí v jejich hodinách a závěrečné se-
tkání s Doc. Pokornou spojené s předává-
ním certifikátů. Projektem prošlo již 80 
pedagogů náchodského okresu. Ptejte se 
na svých školách, zajímejte se, kdo a jak 
učí Vaše děti.

Martina Švecová 
za tým lektorů PPP

Mistryně světa v zimním plavání 2014
Finské Rovaniemi Magda Okurková
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Karlův kopec

Vyhodnocení nejlepších sportovců, 
kolektivů a trenérů okresu Náchod za rok 2014

Jako každoročně vyhodnotí Okresní sdružení České unie spor-
tu (dříve ČSTV) v Náchodě ve spolupráci s Náchodským deníkem 
nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry, kteří se svými výkony 
nejvíce zasloužili o reprezentaci našeho okresu.

Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Ná-
chod za rok 2014 se uskuteční v pátek 20. března 2015 ve vel-
kém sále Obecního domu ve Velkém Poříčí

Žádáme Vás proto, abyste věnovali pozornost výběru nejlep-
ších sportovců našeho okresu za rok 2014 a navrhovali pouze ty, 
kteří splňují předepsaná kritéria.

Věříme, že vyhlášení bude alespoň částečným odměněním 
těch, kteří reprezentují náš okres na vrcholových sportovních 
soutěžích a dosahují zde výborných výsledků.

Návrhy s přesnými daty zasílejte nejpozději do 20. ledna 
2015 na adresu: 
VV OS ČUS v Náchodě, Servisní centrum sportu, 
Pražská 1759, 547 01 Náchod.

Anketa odborníků bude uzavřena 20. února 2014.

Výzva všem sportovcům
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ČESKÁ UNIE SPORTU 
– Okresní sdružení ČUS Náchod
Pražská 1759, 547 01 Náchod 

IČ: 00435767, tel.: 491 426 744, 
mob. 606 444 074, www.cstvnachod.ic.cz, 
e-mail: cstv.nachod@tiscali.cz

Návrh k vyhodnocení 
na vyhlášení sportovců za rok 2014
Kategorie: jednotlivci/trenér
Sportovní svaz, druh sportu: ....................................................
TJ, SK: ............................................................................................
Jméno a příjmení sportovce ......................................................
/trenéra: .......................................................................................
Datum narození: .........................................................................
Adresa bydliště: ..........................................................................
Kontakty: tel.: ........................ ......................................................
e-mail:  .........................................................................................
Dosažené výsledky: ....................................................................
Příloha: fotokopie výsledkové listiny, příp. 
umístění v tabulkách.

Kategorie: kolektiv
Sportovní svaz, druh sportu: ....................................................
Název kolektivu: .........................................................................
Jméno, příjmení: .........................................................................
adresa trenéra: ............................................................................
Jméno, příjmení ...........................................................................
a adresa kapitána kolektivu:  ....................................................
Kontakty:  tel.:  ............................................................................
e-mail:  .........................................................................................
Dosažené výsledky: ....................................................................
Příloha: fotokopie výsledkové listiny, 
příp. umístění v tabulkách.

Termín pro odeslání návrhu: 20. ledna 2015 
na adresu OS ČUS Náchod, Pražská 1759, 547 01  Náchod 

............................................................................................................
razítko a dva podpisy odpovědných funkcionářů 

 Čtvrtek 15. ledna v 19 hodin
Komentovaná prohlídka legendárního muzea v Petrohradu
POKLADY ERMITÁŽE (HERMITAGE REVEALED)
Kdybyste si chtěli minutu prohlížet každý z exponátů ze sbírek 
petrohradské Ermitáže, trvalo by vám to bez přestávek téměř 
šest let. Exponátů je ve slavné galerii více než tři miliony – a to-
hle množství dělá z Ermitáže jedno z největších muzeí planety. 
Tento ojedinělý film vznikl u příležitosti 250. výročí od založení 
tohoto věhlasného muzea. 
Uváděno v anglickém originále s českými titulky.
Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den konání 250 Kč.

 Sobota 17. ledna v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
VESELÁ VDOVA (THE MERRY WIDOW)
Hudba: Franz Lehár. Broadwayská režisérka a choreografka Su-
san Stroman bude v Metropolitní opeře debutovat rozkošnic-
kou inscenací Lehárovy nestárnoucí operety Veselá vdova. Zpívat 
se bude v novém anglickém překladu Jeremyho Samse. Leháro-
vo nejznámější dílo patří mezi divácké hity už od své premiéry 
v roce 1905. Kdo by neznal píseň o Vilje „U Maxima jsem znám“ 
anebo „Ženy, ženy“. Nastudováno v anglickém originále a uvádě-
no s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlev-
něné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.

 Čtvrtek 22. ledna v 19.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Národního divadla v Londýně
OSTROV POKLADŮ (TREASURE ISLAND)
Příběh Roberta Louise Stevensona o vraždě, penězích a vzpou-
ře ožije v nové vzrušující jevištní adaptaci od Bryony Lavery, au-
torky hry Frozen nominované na cenu Tony. Je tmavá, bouřlivá 
noc. Jim, vnučka hostinského, otevře dveře děsivému cizinci. Sta-
rý námořník má u nohou obrovskou truhlu plnou tajemství. Jim 
ho pozve dál – a tím začne její nebezpečná cesta. Nastudováno 
v anglickém originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.

 Neděle 25. ledna v 15.45 hodin
Satelitní přímý přenos baletního představení z Baletu Velkého diva-
dla v Moskvě
LABUTÍ JEZERO
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij. Choreografie: Jurij Grigorovič podle 
Mária Petipy. Nová inscenace, nové nastudování! Klasické Labutí 
jezero je symbolem Bolšoj baletu a ruské baletní tradice. Roman-
tická báje o dívkách zakletých do labutí, které může vysvobodit 
jen čistá láska, je odrazovým můstkem pro tanec s nadlidským 
půvabem a elegancí, ve kterém se prolíná krása lidská a labutí…
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní 
abonentní 230 Kč.
Sobota 31. ledna v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
HOFFMANNOVY POVÍDKY (LES CONTES D’HOFFMANN)
Hudba: Jacques Offenbach. Vittorio Grigolo se představí v titulní 
roli Offenbachových Hoffmannových povídek po boku abchazské 
sopranistky Hibly Gerzmavy, která ztvární dvě operní hrdinky 
– nemocnou zpěvačku Antonii a sobeckou herečku Stellu. Me-
chanickou loutku Olympii si zahraje americká sopranistka Erin 
Morley, kurtizánu Giuliettu angličanka Christine Rice. Roli Nic-
klausse si zopakuje Kate Lindsey a Thomas Hampson svůj úcty-
hodný metropolitní repertoár rozšíří o čtyři démony. Orchestr 
Metropolitní opery bude řídit Yves Abel. Nastudováno ve fran-
couzském originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, 
abonentní 270 Kč.

to vše v kině Vesmír v Náchodě v LEDNU 2015
SVĚTOVÁ OPERA, OPERETA, DIVADLO, BALET I VÝSTAVA…
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 v sobotu 24. ledna 2015
liga juniorek
od 10.00 a 13.00 hod.

 v neděli 25. ledna 2015
Krajský přebor starších žákyň – turnaj 
od 9.00 hod.

Volejbal 

Házená 
 v neděli 31. ledna 2015

11. ročník Memoriál Ladislava Semeráka
od 9.00 hod.

Oddíl dálkového a zimního plavání Ná-
chod pořádá 44. ročník tradičních závo-
dů v zimním plavání. Setkání na Metuji 
se koná 10. 1. 2015 ve 12 hodin v Nácho-
dě u bývalých lázní v Bělovsi nad spla-
vem. Plavou se tratě 100, 250, 500, 750  
a 1000 m. Plavat se bude o pohár starosty 
Města Náchoda. Na startu nebude chybět 
novopečená mistryně světa v zimním pla-
vání Magda Okurková. Zveme širokou ná-
chodskou sportovní veřejnost, aby přišla 
podpořit všechny zúčastněné. Slavnostní 
předání ocenění se uskuteční na náchod-
ské radnici v 16.15 hodin. 

Za oddíl dálkového 
a zimního plavání Petr Kocián

Zimní plavání 
opět na Metuji

Skvěle se dařilo náchodskému plav-
ci na Mistrovství světa na 25 m bazénu 
v katarském Doha. 

Absolvoval disciplínu 200 m Volný způ-
sob, ve které v novém osobním rekordu 
1:47,24 obsadil krásné 36.místo. Další den 
startoval v jeho hlavní disciplíně 400 m 
polohový závod, ve kterém o dva týdny 
dříve v Brně dokázal vytvořit nový čs. re-
kord. V Doha nezklamal a svůj rekordní 
čas opravil o víc jak 4 s na 4:09,09 a obsa-
dil skvělé 16. místo, přičemž od finálové 
osmičky zaostal o 1,6 s. 

O dvě hodinky později startoval ve šta-
fetě 4x200 m volný způsob. Česká štafeta 
obsadila 11. místo. A opět si Pavel nevedl 
špatně, když svůj úsek zaplaval za 1:45,81.

Pavel Janeček 
na MS v plavání 2014 
v novém českém rekordu

 Všem dobrým lidem do nového roku 
2015 štěstí a zdar ve všem konání pře-
je SOKOL Náchod. Zároveň zveme členy 
a příznivce Sokola na tradiční novoroční 
setkání v neděli 4. ledna od 14 h v soko-
lovně.

 Program a další podrobnosti jsou zve-
řejněny ve vývěsných skříňkám na so-
kolovně, u autobusové zastávky u soudu 
a na Plhově.

Pro všechny náchodské občany nabízí-
me i v roce 2015 pravidelný pohyb v na-
šich oddílech od dvouletých dětí s do-
spělými, přes žákovské oddíly, oddíl 
sportovní gymnastiky pro pohybově na-
dané děti, kondiční cvičení žen, cvičení 
na nářadí a nohejbal mužů, cvičení těla 
s duchem žen a mužů i se zdravotními 
problémy v oddíle integrální jógy a pro 
tancechtivé páry v tanečním klubu. Rádi 
příjmou nové členy i sportovní oddíly ka-
rate a rokenrolu. Kdy, kdo cvičí, opět na-
jdete ve skříňce na sokolovně.

SOKOL

Ve sportovní hale házené se 7. 12. 2014 
uskutečnil vánoční turnaj mladších žáků 
v házené za účasti týmů z Náchoda a pol-
ského družebního klubu SKPR Swidnica. 
Mladí házenkáři sváděli po celý den ur-
putné boje v duchu fair play. Po stateč-
ném výkonu obsadili domácí házenkáři 
HC TJ Náchod celkové první místo. Tur-
naj se uskutečnil v rámci pokračování mi-
kroprojektu v Euroregionu Glacensis s ná-
zvem „Handball Euroregionu Glacensis“.
Celkové pořadí:
1. HC TJ Náchod 2
2. HC TJ Náchod 1
3. SKPR Swidnica

Turnaj mladších žáků v házené
Nejlepší hráč: Zelek Aleksander, SKPR 
Swidnica 
Nejlepší brankář: Karpinski Pawel, SKPR 
Swidnica
Nejlepší střelec: Fišer Jiří, HC TJ Náchod
Sestava HC TJ Náchod 1:
Rubeš J, Kroupa J., Svěcený M., Kadaník 
O. 3, Lojda J. 2, Ilšner M., Cvejn T. 2, Fišer 
J. 10, Komárek D. 6 Trenéři: Kosinka J., 
Vaněk Ladislav
Sestava HC TJ Náchod 2:
Katuš D., Falta M., Beránek T. 5, Černý L. 
1, Hrudka T., Krčál Z. 1, Novohradský L. 
5, Hofman M. 4

1.  kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 17. 1. 2015 15.00 Primátor Náchod – KK Moravská Slávia Brno
 7. 2. 2015 15.00 Primátor Náchod – SKK Vrchlabí

1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 17. 1. 2015 11.00 Primátor Náchod – Sokol Duchcov
 7. 2. 2015 11.00 Primátor Náchod – Lokomitiva Česká Třebová

2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 10. 1. 2015 15.00 TJ Červený Kostelec  – SKK Bohušovice
 31. 1. 2015 15.00 TJ Červený Kostelec – KK Lokomotiva Tábor

3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 10. 1. 2015 10.00 Primátor Náchod B – Lokomotiva Ústí nad Labem
 31. 1. 2015 10.00 Primátor Náchod B – SK Plaston Šluknov

1. kuželkářská liga dorostu (hrací den – neděle)
 18. 1. 2015 10.00 Primátor Náchod A – KK Vysoké Mýto

Český pohár dorostu
 4. 1. 2015 8.00–16.00 celostátní turnaj nejlepších dorosteneckých hráčů a hráček ČR

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – leden/únor 2015
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V květnu letošního roku 
oslaví Klub vojenských dů-
chodců (KVD) náchodského 
regionu dvacáté výročí svého 
založení. Za dobu svého trvání 
zorganizoval nejen pro členy 
klubu, ale i pro širší veřejnost, 
desítky akcí, například přátel-

ská posezení s hudbou, zvěřinové hody či opékání kuřat. K nej-
oblíbenějším akcím patřily výlety, které i v letošním roce bude 
připravovat Rada KVD. Zájemci měli možnost při jedno i více-
denních zájezdech navštívit téměř celou republiku, ale i Sloven-
sko, Maďarsko, Polsko a Rakousko. Z těchto výletů jsou zpraco-
vávány videozáznamy na DVD, které se pak nejen pro účastníky 
promítají pod názvem „Cestománie po Česku“. Například v loň-
ském roce proběhly takové projekce čtyři a celkem je zhléd-
lo téměř dvě stě zájemců. Ve spolupráci s KVD Jaroměř a Trut-
nov jsou dvakrát ročně organizovány sportovní dny a soutěže 
ve střelbě a v bowlingu. Za dobu své činnosti KVD úzce spolu-
pracoval také se „Spolkem vojáků vojska polského“ z Klodského 
regionu, za což obdržel v listopadu loňského roku pamětní list 
a pamětní medaili, kterou udělil Zarzad Glowny Zwiazku Zol-
nierzy Wojska Polskiego Warszawa. Toto uznání je o to cennější, 
že je to první případ, kdy je polská strana vydává na území Čes-
ké republiky. Aktivita náchodského klubu je oceňována i odděle-
ním péče o vojenské důchodce Ministerstva obrany a Krajským 
vojenským velitelstvím Hradec Králové. Městský úřad Náchod 
umožňuje pravidelné schůzky Rady KVD v prostorách úřadu 
a v loňském roce podpořil jeho činnost také dotací. Popřejme 
tedy všem členům i příznivcům klubu do dalších let především 
pevné zdraví, hodně elánu a spokojených účastníků organizo-
vaných akcí, ale také podporu ze strany těch, kteří ji mohou po-
skytnout.                                                                            Rada KVD

Klub vojenských důchodců 
oslaví dvacet let činnosti v lednu 2015 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

 Chvála píli včel
Do 31. 1. 2015 je možné ve výstavní síni Regionálního muzea 
(roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu, která připo-
míná dějiny včelařského spolku založeného v roce 1893. Výstava 
provoněná vůni medu představuje historické i moderní nástro-
je, které včelaři při své práci používají a je doplněna historický-
mi dokumenty především ze sbírek náchodského archivu. Vedle 
dějin místních včelařských spolků se návštěvníci poučí o práci 
včelařů i o zajímavostech ze života včelího společenstva. Pořádá-
na je ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem v Kačině, 
muzei v Turnově, Trutnově, Vrchlabí a Jičíně, zajímavé předměty 
zapůjčili rovněž včelaři z regionu. Otevřeno denně mimo pondě-
lí 9–12; 13–17 hod. Ve čtvrtek 1. 1. 2015 zavřeno.

 Krása s vůní perníku
Do 1. 2. 2015 probíhá expozice na Masarykově nám., čp. 18, vý-
stava, na níž může návštěvník zhlédnout jednoduché i složitě 
vyřezávané dřevěné formy, do kterých se v minulých stoletích 
tlačilo perníkové těsto. Ty jednodušší bývaly často prací samot-
ných perníkářů, složitější pak dílem profesionálních řezbářů. 
Otev. kromě pondělí 9–12, 13–17 hod. Ve čtvr. 1. 1. 2015 zavřeno.

  Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších 
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. 
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat 
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeum-
na.expozice@seznam.cz. Ve čtvrtek 1. 1. 2015 zavřeno.

 Pevnost Dobrošov
Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, 
491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, 
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeu-
mna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

 Křehké kouzlo Vánoc – Hronov
Do 4. 1. 2015 pořádá Regionální muzeum v Náchodě v Jiráskově 
rodném domku v Hronově výstavu, která návštěvníky seznámí 
s tradicí zdobení vánočního stromku a historií vánočních ozdob. 
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–16.30 hodin. Ve čtvrtek 
1. 1. 2015 zavřeno.

 Zimní radovánky –  Police nad Metují
Do 4. 1. 2015 pořádá Regionální muzeum v Náchodě ve staré 
polické škole „Dřevěnce“ výstavu Zimní radovánky připomína-
jící zimní sporty a další zábavy, jež kouzlo zimy nabízí. Ote-
vřeno je denně mimo pondělí 9–12, 13–16.30 hodin. Ve čtvrtek  
1. 1. 2015 zavřeno.
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

leden
PROGRAM

www.decko–nachodincz

* * *

 3. 1. 2015 Perníková chajda 
 10. 1. 2015  Perníková chajda
 17. 1. 2015 Princka Vincka 
 24. 1.2015  Princka Vincka
 31. 1. 2015  Jak Kašpárek s obrem 
  vytrestali čerta 
 7. 2. 2015  Jak Kašpárek s obrem 
  vytrestali čerta

 1. 1. 2015 svátek MUDr. Blanka Hulánová      Smetanova 144     
   Nové Město n. Metují 491 428 502
 3. 1. 2015  sobota MUDr. Jana Šnajdrová Náchodská 548
 4. 1. 2015 neděle Velké Poříčí 491 852 850 
 10. 1. 2015 sobota MUDr. Jana Šťovíčková Denisovo nábřeží  665 
 11. 1. 2015    neděle Náchod 491 423 748
 17. 1. 2015 sobota MUDr. Lucie Třísková Denisovo nábřeží 665
 18. 1. 2015 neděle Náchod 491 421 920
 24. 1. 2015 sobota MUDr. Jana Vaňková    Sokolská 215         
 25. 1. 2015 neděle Červený Kostelec 491 463 421
 31. 1. 2015  sobota MUDr. Alois Vejmola Palackého 20                      
 1. 2. 2015 neděle Náchod 491 424 524

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 9. ledna – KERAMIKA 

NA ZKOUŠKU od 15.00 do 18.00 
– pro zájemce z řad veřejnosti bude i le-
tos každý první pátek v měsíci připraven 
již tradiční KERAMICKÝ PÁTEK
– vyzkoušíte si práci s hlínou při tématic-
kém tvoření nebo točení na hrnčířském 
kruhu, pro děti i dospělé, děti do 6 let 
v doprovodu rodičů
– s sebou: pracovní oděv, přezůvky, jedno-
rázové vstupné: 30 Kč
– info: tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová

 sobota 10. ledna – TANEČNÍ SOBOTA 2  
– jednodenní taneční soustředění pro zá-
jemce od 6 do 11 let
– těšte se na 4 lekce ve stylu Break dance 
a Street dance pod vedením profesionál-
ních tanečníků
– cena 200 Kč (program, oběd, svačina)
– bližší informace a přihlášky na www.
deckonachod.

 sobota 17. ledna 
– FIMO HRÁTKY PRO KAŽDÉHO
od 9.00 do 12.30 
– ZIMNÍ FIMO HRÁTKY PRO HOLKY
– zábavné odpoledne při modelování 
z polymerové hmoty FIMO, tvorba mini-
aturek, náušnic a přívěsků – originálních 
šperků s vtipem nebo Vaším oblíbeným 
vzorem – poradíme Vám, jak na to, včet-
ně kompletace

 od 14.00 do 17.30 – ZIMNÍ FIMO 
HRÁTKY PRO RODIČE S DĚTMI
– vhodné pro maminky s dětmi od 5 do 10 
let
– pomůcky a materiál poskytneme, s se-
bou přezůvky, pracovní oděv
– 3 hodinové kurzy – cena: 100 Kč/dospě-
lý + 60 Kč/dítě
– nfo a přihlášky (do 12. 1.) 
– tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová

 sobota 17. ledna od 17.00 hodin 
ve velkém sále – BALÓNKOVÁ PARTY 
– DD DISKOTÉKA PRO TEENAGERY 
– vstup 30 Kč, bližší informace podá Jaro-
slav Karásek (tel.: 775 223 919)

 sobota 24. ledna od 15 hodin ve velkém 
sále Déčka – POHÁDKOVÝ KARNEVAL
– zábavný pohádkový program, tradiční 
i netradiční hry, soutěže, tanec a písnič-
ky, hrátky a odměny pro děti i rodiče (pro-
gram do cca 17.00)
– proběhne volba nejoblíbenější pohádko-
vé postavy i volba nejhezčích masek, a to  
i v kategorii „kostým domácí výroby“
– občerstvení zajištěno
– vstupné 30 Kč/osoba, děti do 2 let a drži-
telé ZTP vstup zdarma, vstupenky v před-
prodeji na recepci Déčka od 12. 1. 2015

 čtvrtek 29. ledna 
– ZÁJEZD NA ČESKOSLOVENSKOU 
TANEČNÍ SOUTĚŽ DFA
– bližší informace u Jaroslava Karáska 
– cena 290 Kč (vstupenka, doprava, dozor)

 AKCE NA POLOLETNÍ PRÁZDNINY
 pátek 31. ledna od 9.00 do 13.00 hodin 

– TVOŘIVÉ POLOLETKY
– tvoření na dopoledne pro děti ve věku 
od 6 do 12 let dle výběru ze 2 možností: 
– 1.FIMO PRO HOLKY – cena 60 Kč 
– 2. KERAMIKA – cena 30 Kč 
– s sebou přezůvky, pití a menší svačina, 
pracovní oděv 
– přihlášky a bližší informace do 29. 1.
– Bc. Tereza Išová, tel.: 774 223 296 

 víkend 30. ledna – 1. února 
– POLOLETKY S TANCEM 2015
– víkendové taneční soustředění
– cena 800 Kč, bližší informace u Jaroslava 
Karáska tel.: 775 223 919

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

 pátek 17. – sobota 18. ledna 
od 18.00 do 10.00 hodin 
NOC PRO VŠECHNY PŘÍZNIVCE ANIME
– vstupné 50 Kč
– bližší informace poskytneme v klubu 
nebo sledujte naše stránky

Více informací najdete na 
www.decko-nachod.cz.

Více než 700 dětí i rodičů poslalo v pá-
tek 12. prosince prostřednictvím nafu-
kovacího balónku své přání k Ježíško-
vi. Všichni tak učinili v jeden okamžik 
a z jednoho místa – z Masarykova náměs-
tí v Náchodě. Náchod se tak připojil k dal-
ším více než 400 obcí a jiných organizací, 
které se tak společně pod patronací radia 
Impuls pokusili překonat rekord z roku 
2008. Zda se rekord podařilo zlomit, se 
dozvíme v nejbližších dnech.

Vypouštění balónků 
s přáním k Ježíškovi
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Církve v Náchodě

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchodě Farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThD. Kontakt. 776 736 885, 491 426 22, e–mail: stanislav.
svarc@volny.cz, www. nachodinccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 
8.30 hodin. Úřední hodiny: středa 15–17 hodin. Kolumbárium 
je otevřeno denně 9–17 hodin. Biblické hodiny – čtvrtek 16.00–
18.00 hodin.
Římskokatolická farnost
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod, Masarykovo nám. 
75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. Th-
Lic. Mgr. Boguslaw Partyka 603 861 275, výpomocný duchovní  
P. Václav Hejčl 776 283 073, past. asistentka Hana Zítková 
721 697 409, http://www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.na-
chod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa od 8.15 do 10.00, 
od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 do 10.00, v jinou dobu kdyko-
liv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 
18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00. (Na Nový 
rok 1. 1. bude dodatečně mše sv. v kostele sv. Vavřince v 15.00.)
V kostele sv. Michaela mše sv. pro děti a mládež ne v 10.15. Po-
vídání o Bohu a zpívání pro nejmenší děti „Andělka“ v pátek 
od 17.00 hod. na děkanství. Modlitební setkání v kostele sv. Mi-
chaela každý druhý čtvrtek v měsíci v 19.00. Společenství mlad-
ších manželů, setkání nad Písmem s modlitbou, se koná v nedě-
li od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby matek“ vždy 2. neděli 
v měsíci od 19.30 a poslední pátek v měsíci po mši sv. na děkan-
ství. Příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Vavřince před 
ranní a večerní mší sv. Koncert Polyfonního sdružení z Nového 
Města nad Metují se bude konat v rámci Tříkrálové sbírky v kos-
tele sv. Vavřince v neděli 11. 1. 2015 od 15.00. 
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli 
v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Nácho-
dě, v 10.30 hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické 
bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). 
Společné bohoslužby (rodinné) pro celý sbor se slavením svaté 
večeře Páně ve sborovém domě v Náchodě v neděli 11. 1. od 10.00 
hodin. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě v úterý 13. 1. 
od 9.30 hod. Závěr náchodského setkávání při Aliančním týd-
nu modliteb na faře v Šonově v pátek 9. 1. od 18.00 hod. Biblická 
hodina v Harmonii ve čtvrtek 15. 1. od 9.30 hod. Schůzky dětí 
na faře v Šonově v pátek 16. 1. a 30. 1. vždy od 17.00 hod. Klub 
maminek Kopretina, který má působiště na faře v Šonově, pořá-
dá večer s hostem ve čtvrtek 22. 1. od 18.00 hodin. O své cestě 
po Thajsku a Kambodži bude vyprávět cestovatelka Lenka Pavel-
ková. V termínech 19.–22. 1. a 26.–28. 1. bude v prostorách klubu 
probíhat vzdělávací seminář určený pro maminky na rodičovské 
dovolené či nezaměstnané ženy. V kulturním sále Orelny v Šono-
vě se bude v sobotu 10. 1. od 18.00 hodin konat novoroční kon-
cert pěveckého sboru Hron. Přehled všech akcí a aktuální infor-
mace 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 Petr Adame, mo bil. 605 874 765,  
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 
hodin.
Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax. 491 427 332; kazatel Ing. R. Sta něk,  
e–mail. rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Ja vor nic-
ký, CSc.; stránky sboru. www.cb.cz/nachodin Bo ho služ by v neděli 
v 9.30 hodin, studium Bible ve středu v 18.30 hodin
Církev Nový Život 
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin.

Senior klub „Harmonie 2“
 čtvrtek 8. 1. od 14 hod. „Neobyčejná zvířata“ – dokumentár-

ní film o zvláštních schopnostech některých jedinců jistě bude 
zajímat milovníky zvířat; 

 čtvrtek 15. 1. od 14 hod. „Belianské Tatry“ 
– film ze své cesty doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt; 

 středa 21. 1. 2015 od 14 hodin „Cestománie po Česku“ – po-
řádá Klub vojenských důchodců v restauraci Vatikán promítání 
DVD „Výlet do Českého ráje“.

 čtvrtek 22. 1. od 14 hod. „Prodaná nevěsta“ 
– Smetanova opera potěší příznivce krásné hudby;

 čtvrtek 29. 1. od 14 hod. „Rok v přírodě“, snímky z příro-
dy s hudebním doprovodem připravil a promítne p. Otto Mach.
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť 
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členo-
vé výboru MO SD ČR.

„Člověk člověku světlem by měl být,
snem, který zdá se,
rukou, která vede.“ 
                                 Jan Noha

Přejeme všem svým členům 
a příznivcům
v novém roce 2015 
hodně štěstí, zdraví, 
v nemoci a sociálních potížích 
podané pomocné ruce.

Za Sdružení zdravotně 
postižených Náchod. 

O. Frühaufová, 
M. Čiháček 

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
 Náchodský výtvarný podzim 

– 31. ročník přehlídky umění regionu
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby 
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika).
(do 4. 1. 2015)

 Naše galerie – Město Náchod
9. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska 
(více na www.gvun.cz)
Vernisáž výstavy spojená s vyhlášením výsledků soutěže a oceně-
ním vítězů proběhne v pátek 23. ledna v 17 hodin. (24. 1. – 1. 3.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. 

 Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Milé děti, vážení rodiče, jste srdečně zváni na první výtvar-
nou dílnu v novém roce! 
Tématem společného tvoření bude zimní krajina. Setkání se 
uskuteční v sobotu 31. ledna od 14 do 16 hodin. Přihláš-
ky prosíme nejpozději dva dny předem na email vysatova@
gvun.cz, nebo na tel. 491 427 321, sdělte počet dětí a jejich 
věk. 
Na setkání s vámi se těší 
Mgr. Markéta Vyšatová a Mgr. Vlastislav Tokoš.

www.fotopress.cz
FOTOKALENDÁŘE, FOTOKNIHY 

snadno a rychle přímo v Náchodě | AKCE leden 2015!
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Městská knihovna Náchod informuje v lednu 2015

Vážení a milí čtenáři, současní i budoucí, přejeme vám do nového 
roku hodně radosti, pohody, zdraví, dobrých knih a pozitivních in-
formací. Budeme rádi, když i v tomto roce přispějeme alespoň ma-
lým dílem k vaší spokojenosti, kulturnímu rozhledu a vzdělanosti.
 
Rozvoz knih

nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 6. 1. 
v dopoledních hodinách.

Výstavy
VILA ČERYCH – umělci ve službách Bartoňů a Čerychů
Výstava studentky FF UHK ve spolupráci s Centrem rozvoje pro 
Českou Skalici potrvá od 24. ledna do 28. února. Vernisáž se 
uskuteční v pátek 23. ledna v 17 hodin. Srdečně zveme.

Náchodská univerzita volného času – 10 . semestr
Nabízíme volná místa na 10. semestr Náchodské univerzity vol-
ného času. Přihlášky přijímáme ve studovně. Program:
 Leden Mgr. Jiří Just: Rusko x Ukrajina 
  (přesný termín upřesníme)
 16. 2. Mgr. Jaroslava Janečková: hudba – pokračování
 2. 3. MUDr. Věra Čtvrtečková: Prevence a léčba očních vad
 30. 3. prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc.: Hmyzí rodiny a státy
 13. 4. Mgr. Anna Šabatová: Jak může pomoci veřejná 
  ochránkyně práv
 27. 4. prof. PhDr. Pavel Kalina, PhD.: Řím – věčné město
 11. 5. Mgr. Michal Vodrážka: Severní Korea
Vstup pouze na průkazky NUVČ, pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory, vstupné 50 Kč.

Přednáška
Jak vypadá práce mezinárodní humanitární organiza-
ce Lékaři bez hranic? Přijďte si poslechnout přednášku 
MUDr. Jana Trachty z Kliniky dětské chirurgie FN Motol. 
O svých zážitcích z Haiti a Konga bude vyprávět v pátek  
9. ledna v 17.00 hodin ve studovně.
Jan Trachta vepsal zkušenosti válečného chirurga do knihy 
Tichý dech, kterou v roce 2013 vydalo nakladatelství Pase-
ka. Tato kniha získala cenu v soutěži Magnesia Litera v ka-
tegorii Objev roku. Popisuje v ní práci lékaře ve válečných 
zónách východního Konga a na Haiti, zničeném  katastro-
fálním zemětřesením.

Audioknihy
Oznamujeme svým čtenářům, že jsme začali půjčovat AUDIOKNI-
HY! „Čtěte“ i v situacích, kdy to není možné. Nabízíme prozatím 
23 profesionálně namluvených titulů pro dospělé i děti. Výpůjč-
ní doba je jeden měsíc. Další audioknihy zakoupíme z výtěžku 
dražby záložek. Záložky, které ještě nebyly prodány, si stále 
můžete zakoupit za vyvolávací ceny v průběhu ledna ve studov-
ně a v oddělení pro děti.

Oddělení pro děti
Noc s Andersenem – S Malým princem mezi hvězdami
Jako každý rok i letos zahajujeme v lednu soutěž o účast na Noci 
s Andersenem. Tentokrát jsme se při přípravě programu inspiro-
vali pohledem do kosmu. Průvodcem mezi hvězdami nám bude 
Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho. Účastnit se mohou 
dětští čtenáři od 2. do 5. třídy.
Otázka na leden zní:
Jaký je rozdíl mezi hvězdou a planetou?
Úkoly lze odevzdávat jednotlivě nebo všechny najednou 
do 13. března. Noc s Andersenem se koná 27. března.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích 
a na www.mknachod.cz. (Vo)

Příjemné prožití vánočních svátků,  
mnoho štěstí, zdraví, 

osobních a pracovních úspěchů
v novém roce

přeje

KNIHOVNA NÁCHOD



tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

LEDEN

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ (EXODUS: GODS AND KINGS – USA 2014)
Vzbouřil se proti impériu a změnil svět… Tvůrce Gladiátora (režisér Ridley Scott) dostal znovu šanci předvést, jak má vypadat pravý historický velkofilm – jako přehlídka dechberoucích obrazů a pů-
sobivých bitevních scén, ale zároveň jako neobyčejný lidský příběh, ovládaný těmi nejzákladnějšími emocemi – láskou, nenávistí a touhou po moci. Hrají Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, 
Sigourney Weaver, Ben Kingsley, Indira Varma a John Turturro. Film uvádíme v českém znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PADDINGTON
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče. Kdekoliv se objeví, začnou se dít neuvěři-
telné věci. Rodinná komedie, uváděná v českém znění, je inspirovaná slavnými romány Michaela Bonda. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Závěrečná část filmové trilogie režiséra Petera Jacksona, natočená podle oblíbeného románu spisovatele J. R. R. Tolkiena. Uzavírá se tak epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a sku-
piny trpaslíků, kterým se v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, avšak nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Film uvádíme ve 3D i 2D verzi, v českém znění. Vstupné 3D ver-
ze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži přístupný.

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
Ještě jedna noční směna a Země bude zachráněna… Připravte se na nejdivočejší a nejdobrodružnější Noc v muzeu všech dob. Dobrodružná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mlá-
deži přístupný.

BURÁCENÍ
Život je závod, nejde o rychlost, ale o to, jak dlouho vydržíš v sedle! Drama založené na pravdivé události, která se stala v roce 2004 a která završila sérii příběhů, jež autor scénáře sledoval v médi-
ích již řadu let… Hrají Tomáš Hajíček, Vica Kerekes, Jana Kolesárová, Martin Stránský, Vladimír Javorský, Oldřich Navrátil, Chantal Poullain, Zuzana Bydžovská, Richard Müller, Jakub Kohák, Stani-
slav Zindulka, Zdeněk Podhůrský a další. Režie Adolf Zika. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ODPAD
Nikdy nevíš, co můžeš najít. Ten příští nález však jejich životy nenávratně změní… Režisér Stephen Daldry (mj. filmy Hodiny, Billy Elliott) s pomocí asi nejpopulárnějšího britského scenáristy sou-
časnosti Richarda Curtise (Láska nebeská, Lásky čas) proměnil světový knižní bestseller Andyho Mulligana v napínavou dobrodružnou pohádku pro dospělé, jíž se nikoli náhodou přezdívá „Milio-
náři z jihoamerické chatrče“. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

POHÁDKÁŘ
Příběh muže mezi dvěma ženami, příběh o vášni, touze, podvodu a lži a věčném odpouštění, vznikl podle knihy spisovatelky Barbary Nesvadbové a scénáře Marka Epsteina. V hlavních rolích mo-
derní lovestory Eva Herzigová, Jiří Macháček a Aňa Geislerová, v dalších rolích Matěj Hádek, Anna Linhartová, Mariana Kroftová a Jiří Dvořák. Režie Vladimír Michálek. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 
15 let nepřístupný.

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU – 1. ČÁST
Oheň září jasněji v temnotě. Katniss Everdeenová prožívá nejtěžší období svého života. Ačkoli z Her čtvrtstoletí jakžtakž vyvázla se zdravou kůží a máma se sestrou jsou v bezpečí, její starosti ješ-
tě neskončily… Opět zjišťuje, že o svém osudu nerozhoduje sama, ale do jisté míry se stává nástrojem v mocenském souboji. A stále ještě nevyřešila dilema, kterému ze dvou nejbližších přátel pat-
ří její city… První část závěrečného dílu akční dobrodružné sci-fi trilogie Suzanne Collins. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VELKOLEPÉ MUZEUM
Život mezi poklady jednoho z největších muzeí historie umění. Neobyčejný, vtipný a důmyslný pohled do zákulisí jedné z největších a nejdůležitějších světoznámých kulturních institucí. Po dvou 
letech strávených v útrobách Muzea dějin umění ve Vídni přináší obraz každodenního života v muzeu a především sled mikrodramat jeho pracovníků. Film získal na MFF v Berlíně 2014 – cena Ca-
ligari Film Award. České titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

FOTOGRAF
Dámy, radím Vám ke klidu...! Tragikomedie volně inspirovaná osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme k některým zásadním křižovatkám života umělce obdařeného nejed-
ním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení. V hlavních rolích Karel Roden a Máša Málko-
vá, dále hrají Vilma Cibulková, Zuzana Vejvodová, Václav Neužil, Marika Procházková, Patrik Děrgel, Jitka Sedláčková, Igor Orozovič, Vanda Konečná, Jenovéfa Boková a další. Režie Irena Pavlásko-
vá. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

SEDMÝ SYN FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Tváří v tvář zlu naplň svůj osud. Síly dobra a zla odnepaměti svádějí válku o naši planetu. Napínavé dobrodružné fantasy, odehrávající se v dobách, kdy kladní hrdinové už skoro leželi na lopatkách 
a zoufale čekali na legendárního hrdinu, který by je spasil…Proti mečům, odvaze a odhodlání tu stojí mocná černá magie a armáda nestvůr. Uvádíme v českém znění i s českými titulky, ve 2D i 3D 
verzi. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži přístupný.

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Superšpióni se nerodí… oni se líhnou! Rodinnou animovanou komedii uvádíme v českém znění. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč. Mládeži přístupný.

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Závěrečná část filmové trilogie režiséra Petera Jacksona, natočená podle oblíbeného románu spisovatele J. R. R. Tolkiena. Hrají Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett, Elijah Wood, Evangeline Lilly, 
Hugo Weaving, Ian McKellen, Luke Evans, Martin Freeman, Orlando Bloom, Richard Armitage. Film uvádíme v českém znění. Vstupné 150 Kč. Mládeži přístupný.

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
Takhle to končí… Bývalý agent CIA Bryan Mills se potřetí (a naposledy) vrací. Musí dokázat, že byl neprávem obviněn z vraždy své bývalé manželky a ochránit to jediné co mu zbylo… Liam Neeson 
a Forest Whitaker v akčním thrilleru, natočeném podle scénáře Luc Bessona. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PADDINGTON
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Svými ztřeštěnými nápady často převrátí celý dům vzhůru nohama a způsobí neskonalý chaos. Svým úsměvem a dobrým srdcem si však nakonec zís-
ká srdce každého a vše se v dobré obrací... ale jen do okamžiku, kdy si ho všimne zákeřná ředitelka místního muzea, která z něj chce udělat vycpaný exponát... Rodinná komedie, uváděná v českém 
znění, je inspirovaná slavnými romány Michaela Bonda. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
Superšpióni se nerodí… oni se líhnou! Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč. Mládeži přístupný.

FOTOGRAF
Dámy, radím Vám ke klidu...! Tragikomedie volně inspirovaná osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme k některým zásadním křižovatkám života umělce obdařeného nejed-
ním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení. Více informací o filmu na  Vstupné 130 Kč. Mlá-
deži do 15 let nepřístupný.

BABOVŘESKY 3 Republiková předpremiéra!
Pokračování letní komedie režiséra Zdeňka Trošky. S humorem o jedné udrbané a všehoschopné vesnici… Komedie začíná přesně tam, kde minule skončila: Horáčková vybíhá z domu naproti mla-
dé dámě, která přijela do Babovřesek (ona u ničeho nemůže chybět) a sbíhají se i místní drbny… Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Tereza 
Bebarová, Bronislav Kotiš, Pavla Bečková. FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ V ČELE S REŽISÉREM ZDEŇKEM TROŠKOU+ AUTOGRAMIÁDA. Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.

HODINOVÝ MANŽEL
Vrtat a bušit! Čtyři plavci – hráči vodního póla, se ocitnou na dně. Ti zoufalci i na dně bazénu dokonce bydlí. Aby se zachránili, zkusí provozovat „pochybnou“ živnost „hodinový manžel“. A oprav-
du opravují domácnosti rozličným dámám – ale jak se časem ukáže, nejen domácnosti. A co na to jejich partnerky? V hlavních rolích české komedie Bolek Polívka, David Matásek, David Novotný  
a Lukáš Latiňák, v dalších rolích Eva Holubová, Jitka Čvančarová, Lenka Vlasáková, Nina Divíšková, Zuzana Norisová a Simona Babčáková. Režie Tomáš Svoboda. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

S LÁSKOU, ROSIE
Britská romantická komedie plná omylů a chyb, které prostě děláme, ať se snažíme jakkoliv. Jakmile totiž dojde na lásku a život, to správné rozhodnutí jakoby pro hlavní hrdiny ani neexistovalo. 
Film byl natočen podle knihy „Kde končí duha“ Cecelie Ahernové, autorky řady bestsellerů, například knihy P.S. Miluji tě. V hlavní dámské roli se představí vycházející hvězda Lily Collins (dcera slav-
ného muzikanta Phila Collinse). České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
Vzbouřil se proti impériu a změnil svět… Vyrostli jako bratři, ale stali se z nich nepřátelé na život a na smrt – egyptský faraón Ramses a Mojžíš, nalezenec, který se stal legendou. Hrají Christian 
Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, Indira Varma a John Turturro. Film uvádíme v českém znění. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BABOVŘESKY 3
Pokračování letní komedie režiséra Zdeňka Trošky. S humorem o jedné udrbané a všehoschopné vesnici… Komedie začíná přesně tam, kde minule skončila: Horáčková vybíhá z domu naproti mla-
dé dámě, která přijela do Babovřesek (ona u ničeho nemůže chybět) a sbíhají se i místní drbny… Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Tereza 
Bebarová, Bronislav Kotiš, Pavla Bečková. Vstupné 140 Kč, v pondělí levný den – vstupné 115 Kč. Mládeži přístupný.

VELKÁ ŠESTKA FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent. Pomůže mu v tom jeho neméně nadaný bratr Tadashi a jejich kama-
rádi. Rodinná animovaná komedie ze studia Disney, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 175 Kč, (děti 145 Kč), 2D verze 140 Kč, (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

OKNO DO DVORA
Projekt 100 – 2015. Jeden z vrcholů filmové tvorby Alfreda Hitchcocka je stejně strhující cestou za odhalením vraždy jako mistrovskou studií voyeurismu, který s hlavním hrdinou sdílí každý z fas-
cinovaných diváků… České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BIRDMAN
… aneb nečekané kouzlo lhostejnosti. Černá komedie oceňovaného režiséra Alejandro Gonzáleze Iñárritu, vypráví příběh herce, který se v minulosti proslavil filmovou postavou kultovního ptačího 
superhrdiny Birdmana, a nyní se s vypětím sil snaží o svůj divadelní debut na Broadwayi. V hlavní roli Michael Keaton. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

VELKÁ ŠESTKA FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent. Pomůže mu v tom jeho neméně nadaný bratr Tadashi a jejich kama-
rádi. Rodinná animovaná komedie ze studia Disney, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 165 Kč, (děti 140 Kč), 2D verze 130 Kč, (děti 105 Kč). Mládeži přístupný.

MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
To chce knír a nohy v teple! Má rád peníze, sprosté vtipy, alkohol a svůj sofistikovaný knír, zaměstnán je jako aristokrat. V akční komedii se vrhne do velkolepého pátrání po ukradeném obraze, pro-
cestuje půlku zeměkoule a bude čelit mnoha protivníkům. Neodolatelně zhýralého Mortdecaie si s radostí zahrál Johnny Depp, sekundovat mu bude Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Paul Betta-
ny, Olivia Munn nebo Jeff Goldblum. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

 1. čtvrtek pouze v 18 hod.

1. čtvrtek pouze v 16 hod.
2. pátek pouze ve 14.30 hod.
3. so. 4. ne pouze v 15 hod.

2. pátek v 16.30 hod. – 3D DABING
4. neděle v 17 hod. – 2D DABING

3. sobota pouze v 17 hod.

3. sobota pouze v 19.15 hod.
4. neděle pouze ve 20 hod.
5. pondělí pouze v 17 hod.

5. pondělí pouze v 19.15 hod.
6. úterý pouze v 19.15 hod.

6. úterý pouze v 17 hod.

7. středa pouze v 17 hod.

7. středa pouze v 19.30 hod.

8. čt, 9. pá pouze v 19.15 hod.
10. sobota pouze v 19.30 hod.
11. neděle pouze v 17 hod.
12. po, 14. st pouze v 17 hod.
13. úterý pouze v 19.15 hod.

8. čtvrtek v 17 hod. – 2D DABING
9. pátek v 17 hod. – 3D DABING
10. sobota v 17 hod. – 3D DABING
11. neděle v 19.30 hod. – 2D TIT.
12. po. v 19.30 hod. – 3D DABING
13. út. pouze v 17 hod. – 2D DABING
14. st. v 19.30 hod. – 3D DABING

10. sobota pouze v 15 hod.

11. neděle pouze ve 14 hod.

15. čtvrtek pouze v 17 hod.
16. pátek pouze v 19.30 hod.
18. neděle pouze v 16.30 hod.

17. sobota pouze ve 13.45 hod.

18. neděle pouze ve 14.30 hod.

16. pátek pouze v 17 hod.
17. sobota pouze v 15.45 hod.
18. neděle pouze v 18.30 hod.
19. pondělí pouze v 16.30 hod.

19. pondělí pouze v 19 hod.

20. úterý pouze v 17 hod.

20. úterý pouze 19.15 hod.
21. středa pouze v 17 hod.

21. středa pouze v 19 hod.

22. čt. 27. út, 28. st pouze v 17 hod.
23. pátek pouze v 19.30 hod.
24. sobota 17 a 19.30 hod.
25. neděle pouze v 19.15 hod.
26. pondělí pouze v 19 hod.

23. pátek v 17 hod. – 3D VERZE
24. sobota v 15 hod. – 3D VERZE
25. neděle ve 13.45 hod. – 2D VERZE
26. pondělí v 17 hod. – 2D VERZE

27. úterý pouze v 19.15 hod.

28. středa pouze v 19.15 hod.

30. pátek pouze v 15 hod. – 2D
31. sobota pouze ve 14 hod. – 3D

29. čtvrtek pouze v 17 hod.
30. pátek pouze v 19.15 hod.
ÚNOR 2015
1. neděle pouze v 18 hod.

PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V MĚSÍCI leden 2015 NAJDETE NA STRANĚ 15
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