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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v dubnu
Pátek
1. 4. 2016
V 19.00 hodin

Koncert skupiny Benjaming´s Clan
Vstupné: 120 Kč
Předprodej od 4. 3. 2016

Úterý
12. 4. 2016
V 9.00hodin

Jiří Teper: O malé hastrmance
DS Maska Česká Skalice
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 35 Kč
lze zakoupit před představením
v pokladně divadla

Středa
13. 4. 2016
V 19.00 hodin

Filharmonie Hradec Králové
Pavel Matěják – housle
Maciej Tworek – dirigent
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 180, 160, 140 Kč
Předprodej od 14. 3. 2016

Čtvrtek
14. 4. 2016
V 19.00 hodin

Neil Simon: Vstupte
Divadlo Na Vinohradech
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 430, 410, 390 Kč
Předprodej od 14. 3. 2016

Neděle
17. 4. 2016
V 15.00 hodin

K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný:
Devatero pohádek aneb páté přes deváté
Divadlo AHA Praha
Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 14. 3. 2016

Čtvrtek
21. 4. 2016
V 9.00 hodin

Jumping Drums
Výchovný koncert
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením
v pokladně divadla

Neděle
24. 4. 2016
V 19.00 hodin

W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic
Divadlo V Dlouhé
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 420, 410, 390 Kč
Předprodej od 14. 3. 2016

Čtvrtek
28. 4. 2016
V 19.00 hodin

Jakub Smolík s kapelou
Vstupné: 360, 340, 320 Kč
Předprodej od 27. 1. 2016

Další pořady
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
Čtvrtek
7. 4. 2016
v 19.00 hodin

Screamers
Pořádá agentura Řemen rock agency

Pondělí
11. 4. 2016
v 19.00 hodin

Monology vagíny
Pořádá Tomáš Grepl
Vstupné: 340, 310, 280 Kč
Předprodej od 16. 11. 2015

Úterý
19. 4. 2016
v 17.00 hodin

Taneční střípky
Pořádá ZUŠ Náchod
Vstupné: 80 Kč
Předprodej od 11. 4. 2016 v ZUŠ Náchod

Sobota
30. 4. 2016
v 10.00 hodin

Mistrovství ČR
v akrobatickém Rock and Rollu
Kategorie žáci a Junior,
Mezinárodní soutěž mistrovské kat. A,
Celostátní přebor kategorie C, pohárová
soutěž kategorie děti, B a formace dívek
(DFJ a MFS)
Pořádá: Helena Brahová
Vstupné: 100 Kč

Neil Simon: Vstupte, Divadlo Na Vinohradech
Režie: Martin Porubjak

Hrají: Tomáš Töpfer, Viktor Preiss, Václav Vašák, Lucie Juřičková, Ivana Uhlířová, Lukáš Příkazký / Ondřej Rychlý
Dva komici, kteří celou kariéru bavili společně publikum, a kteří jsou veřejností vnímáni pouze jako dvojice, se vzájemně hluboce lidsky nesnášejí.
Po letech odloučení a upadání do bezvýznamnosti dostávají výjimečnou možnost znovu společně zahrát v televizní show svůj slavný skeč. Zvítězí
profesionalita nad nevraživostí? Podaří se jim comeback? Neil Simon, cenami ověnčený americký dramatik a scenárista, přivedl dvojici těchto
směšných a dojemných vaudevillových vysloužilců poprvé na Broadway v roce 1972, a hned s úspěchem – nastudování se dočkalo více než šesti
set repríz. Od té doby se hra dožila filmového zpracování, dalších nastudování na Broadwayi a desítek inscenací v celém světě.

Jakub Smolík s kapelou
Jakub Smolík se hudbě věnuje už řadu let. První skupinu založil na střední škole a od té doby se hudba stala součástí jeho života. Vystudoval
Ježkovu konzervatoř a jeho kariéru provází řada úspěchů. Od prvního titulu „Zpěvák Polabí“ (soutěž amatérských zpěváků v roce 1978), až po
„Skokana roku“, který obdržel v roce 2004 v anketě Zlatý slavík. Prvním velkým hitem byla píseň „Až se ti jednou bude zdát“ a její ocenění
„Duhová deska“ za nejúspěšnější píseň roku. Následovala řada CD, vždy s velkým posluchačským úspěchem, album „Dopisy lásky“ se velmi záhy
stalo „zlatým“ a obrovský ohlas mají i Jakubova turné.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v Náchodě, 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
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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Malý sonet
Déšť skončil jednu ze suit
nejhezčím z náchodských podvečerů
obdiv má vždycky svoji premiéru
jenom ne jaro promarnit
Nelze jen dávat křídla peru
v těch verších musí být i cit
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To nezkoušel jsem ani v šeru
Nikdy jsem neměl v srdci klid
však naději tu aspoň steru
Chtěl bych se o tě s každým bít
I když mám srdce zmožené
já chtěl bych vyhrát – ne že ne
Však nade vše bych chtěl tě ctít
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Duben je takový zvláštní měsíc. Nejen,
že v něm podle pranostik vylézají hadi
a štíři, ale na silnice po zimě vyjíždějí
nejrůznější „přibližovadla“ uložená přes
zimu v garážích. Za volant sedají sváteční řidiči a závodníci, kteří si na oschlých
silnicích potřebují vyzkoušet svoje závodnické schopnosti.
Duben je tedy každoročně považován
za měsíc bezpečnosti na našich silnicích
a má to být jakési připomenutí všech řidičských povinností. V dubnových dnech
je na ulicích více dopravních policistů
a ani městská policie nezůstává stranou.
K jejím úkolům mimo jiné patří dohlížet
na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Některé naše aktivity v oblasti dopravy probíhají celoročně. Například se jedná o ranní přítomnost
strážníků u přechodů pro chodce v blízkosti základních nebo středních škol, měření rychlosti vozidel v obci, nasazování
technických prostředků (botiček) na nesprávně zaparkovaná auta pro zabránění
jejich odjezdu, nebo dohled nad režimem
v pěších a obytných zónách ve městě.
A teď mi možná položíte otázku, co
vlastně v oblasti dopravy chcete dělat
v dubnu? Je to jednoduché. Budeme dělat
to samé co jindy, a ještě něco navíc. Určitě budeme měřit rychlost vozidel, protože
podle našich zkušeností z minulých měření stojí za to „přistřihnout křidýlka pirátům“, kteří se v odpoledních hodinách
prohánějí po Náchodě téměř sto kilometrovou rychlostí. Zaměříme se i na nešvary, jako je zastavení a stání na křižovatce
a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní. Některým řidičům je totiž jedno, že tím zablokují vstup
na chodník. Ano, zdravý chodec vozidlo
obejde, ale maminka s kočárkem, osoba
na invalidním vozíku nebo osoba s berlemi? Ti už budou mít problém. Chci odbočit do úzké ulice, jenomže v křižovatce stojí vozidlo, které mi brání v rozhledu
a musím jej objet – ejhle, situace ohrožující bezpečnost je na světě. V místech, kde
je zakázáno stání a zastavení, budeme určitě nasazovat botičky, protože tyto zákazy nejsou samoúčelné.

Je předpoklad, že v dubnu už vyjede
i více cyklistů. Při kontrolách cyklistů se
nebudeme zaměřovat jen na výbavu kol
a povinné nošení helmy cyklistů do 18
let. Pozornost budeme věnovat i provozu
na cyklostezkách, zejména pak na Kladské ulici. Ve směru na Hronov je cyklostezka po pravé straně. Zde totiž dochází
ke kolizním situacím, protože se po cyklostezce pohybují chodci, kteří zde být
nemají. Naopak neukáznění cyklisté klidně jezdí po silnici nebo na druhé straně
po chodníku, kde zase nemají co dělat oni.
Přitom zákon o provozu na pozemních komunikacích hovoří jasně: je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty
nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený
prostor pro cyklisty, je cyklista povinen
jich užít. Pravdou je, že mnoho chodců
neví, že se pohybují po cyklostezce a ne
po chodníku. V praxi to znamená, že naše
činnost v těchto místech bude více preventivní než represivní.
Nezapomeneme ani na preventivní programy, které Městská policie Náchod nabízí od mateřských škol po seniory. Na duben máme naplánovány návštěvy mnoha
škol a školek, kde budeme diskutovat nejen o bezpečnosti v provozu na pozemních komunikacích, ale strážník – preventista – se zaměří i na další témata z naší
nabídky preventivních programů, a další exkurze proběhne i na naší služebně.
Po domluvě s hasiči ji ještě rozšíříme o exkurzi u Sboru dobrovolných hasičů v Náchodě.
V závěru bych vás rád upozornil, že určitě nepostihneme všechny pachatele přestupků, protože to jednoduše není v personálních možnostech městské policie
a strážníci musí plnit úkoly i v jiných oblastech. Chtěl bych apelovat nejen na řidiče, ale i na ostatní účastníky silničního provozu k dodržování přepisů, zákonů
a obecných pravidel zdvořilosti, slušnosti
a ohleduplnosti. Každý tak přispěje k lepšímu soužití nás všech v Náchodě.
Petr Valica,
velitel Městské policie Náchod
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 7. 3. 2016

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva
byli omluveni. Číselný popis
u zprávy představuje poměr
hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Partnerství v projektu
Festival zážitků
7-0-0
RM schválila partnerství Města Náchoda na projektu „Festival zážitků“ včetně
rozpočtového opatření ve výši 120 000 Kč.
Jedná se o projekt pro rozvoj turistické
oblasti Kladské pomezí, jehož vedoucím
partnerem je Branka, o. p. s., která bude
podávat žádost o spolufinancování z EU.
Hlavním cílem je strhnout pozornost médií a návštěvníků v době letní turistické
sezóny a nabídnout co nejvíce různorodých zážitků souvisejících s kulturním
odkazem regionu.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila se záměrem uzavřít
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE Energo, s. r. o., Praha. Teplovodní vedení a jeho
součásti budou umístěny na pozemkové
parcele města č. 1162/1, stavební parcele
č. 2781/1, jejíž součástí je budova čp. 738
a stavební parcele č. 506/4, jejíž součástí
je budova čp. 540, všechny v ulici Němcové a v ulici Českých bratří. Teplovodním
vedením a jeho součástí budou zasaženy budovy a pozemky města v délce cca
39 m.
7-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru
přenechat Regionálnímu muzeu v Náchodě do pronájmu část pozemkové parcely č. 2067/74 o výměře 1 m2 v prostoru
příchodu na autobusové nádraží v Náchodě za účelem umístění vývěsní skříňky
– poutače Pevnosti Dobrošov.
7-0-0
RM souhlasila s tím, že vyregulování
otopné soustavy bude součástí zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací.
Bytové domy
Harmonie I a Harmonie II
7-0-0
RM souhlasila s aktualizací potřebné
dokumentace na stavební úpravy (zateplení obvodového a střešního pláště) bytových domů HARMONIE I a HARMONIE II
pro předložení žádostí o dotaci do Integrovaného regionálního operač. programu.
Výběr zhotovitele na restaurování
vitrážových oken na radnici
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo s panem Vítězslavem Zilvarem,
Opočno na „Restaurování vitrážových
oken radnice čp. 40 v Náchodě“ za nabídkovou cenu 879.069 Kč včetně DPH.
Park u města Prahy v Náchodě
– zadávací dokumentace
7-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci
k výběrovému řízení na stavební práce
„Park u města Prahy v Náchodě“ a smlouvu o dílo se zapracovanými připomínka-

mi od externího právníka města.
Penzion Marie, III. etapa – dokončení
rekonstrukce šesti koupelen
7-0-0
RM souhlasila s objednáním dodávky
prací „III. etapa – dokončení rekonstrukce
šesti koupelen penzionu Marie v Náchodě“ u společností STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s. r. o., Náchod.
Cyklobusy Orlických hor 2016
7-0-0
RM schválila dotaci pro Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis ve výši 15 000 Kč na zajištění spolufinancování projektu Cyklobusy
Orlických hor 2016.
Obnova využívání minerální vody
v Náchodě-Bělovsi
7-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky na provádění poradenské a koordinační činnosti v oboru balneotechniky a hydrogeologie pro společnost AquaEnviro,
s. r. o., Brno.
RM schválila uzavření Příkazní smlouvy
na komplexní zpracování žádosti a zajištění administrace projektu „Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů
na úřadě“ s Centrem evropského projektování a.s., Hradec Králové a zároveň vyslovila souhlas s užitím znaku Města Náchoda pro účely tohoto projektu.
Vyhrazení parkovacích míst
7-0-0
RM zamítla žádost o vyhrazení parkovacích míst před domem čp. 6 ve Weyrově ulici.
RM nesouhlasila s vyhrazením parkovacího místa pro invalidy v Řezníčkově ulici
před domem čp. 343 z důvodu záporného
stanoviska Policie ČR a z důvodu omezení
parkování nyní před tímto domem.

TELEGRAFICKY:

RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis ve výši 5.000 Kč na 15. ročník propagační cyklojízdy Cyklo Glacensis
2016.
7-0-0
RM schválila společnosti Technické
služby Náchod, s. r. o. nákup nového traktoru s předním náhonem s očekávanou
cenou 900.000 Kč bez DPH.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením objednávky
ve výši 393.250 Kč vč. DPH na výměnu jídelního výtahu v MŠ Komenského v Náchodě s firmou RP výtahy, s. r. o., České
Meziříčí.
7-0-0
RM uložila odboru investic a rozvoje
města realizovat rekonstrukci sportovního hřiště v ulici Na Výsluní na Brance
v roce 2016 a odboru správy majetku a financování finančně pokrýt rozpočtované
náklady akce.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením Smlouvy
o poskytování poradenských a konzultačních služeb s panem Jackem Kowalczykem.
7-0-0
RM schválila vystavení objednávky
na opravu chodníku Babí – úsek od ul.
K Rozvodně po ul. Truhlářská pro společnost Vše pro stavby, s. r. o., Praha, provozovna Náchod.
7-0-0

RM schválila vystavení objednávky společnosti Hauckovi, s. r. o., Česká Skalice,
na vypracování studie umístění stavby
„Komunikace Lidl – Karlovo náměstí v Náchodě“.
7-0-0
RM souhlasila s dotací ve výši 15.000 Kč
pro SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu v Náchodě na uspořádání druhého ročníku
festivalu Španělské dny v Náchodě. 7-0-0
RM schválila prodloužení nočního klidu
dne 21. května 2016 do 24 hodin při akci
Den otevřených dveří s Primátorem.7-0-0
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora
de minimis ve výši 5.000 Kč pro Ligu proti rakovině Náchod, z. s.
7-0-0
RM uložila připravit návrh na aktualizaci projektové dokumentace na zpevněné plochy sběrného dvora.
7-0-0
Prohlášení ing. Tomáše Šuberta k odstoupení
z funkce místostarosty
a k rezignaci na mandát
na člena Zastupitelstva
města Náchoda
Náchod, 11. 3. 2016
Vážení občané, milí Náchoďáci,
v uplynulých pěti letech jsem vás zpravidla informoval o záměrech města, o rozpočtu na daný rok, o jednotlivých investičních akcích v našem městě.
Dnes však nebudu popisovat obnovu zámeckého kopce, ani projekt Malých lázní. Dnes se k Vám obracím proto, abych
se s Vámi podělil o jedno z nejtěžších rozhodnutí v mém životě.
Po velmi pečlivém zvážení, dlouhé debatě se svou rodinou a především s ohledem
na své zdravotní potíže v posledních týdnech, jsem se rozhodl vzdát funkce místostarosty a zároveň rezignovat na mandát člena Zastupitelstva města Náchoda.
Není to pro mě vůbec jednoduchý krok,
rozdělaných projektů a plánů mám mnoho, ale musel jsem si připustit i svůj věk,
kdy jen chuť a vůle nestačí. Chci poděkovat všem, kteří mě v mém úsilí podporovali – rodině, přátelům, kolegům.
Přeji Náchodu, aby byl i nadále místem,
kde se dobře žije, kde stojí za to žít.
Budu se těšit z každého sebemenšího
úspěchu v podobě dokončení projektů,
u kterých jsem měl na začátku tu čest,
a hlavně díky vám i příležitost, být.
S díky Ing. Tomáš Šubert

Zastupitelstvo města 14. 3. 2016
projednalo:

1. Majetkoprávní úkony obce
2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se mění OZV č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
3. Dohoda o spolupráci na projektu Naučná stezka Evropským městem Náchod
– Kudowa-Zdrój
4. Dohoda o spolupráci na projektu Vítej-

duben 2016
te v Evropském městě Náchod – Kudowa-Zdrój
5. Dohoda o spolupráci na projektu AQUA
MINERALIS GLACENSIS spolu s partnerským městem Kudowa-Zdrój
6. Smlouva o spolupráci s NPÚ na projektu Zámecký kopec – srdce města Náchoda
7. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města
8. Dodatky ke smlouvám
9. Žádost o finanční pomoc
10. Rozpočtová opatření
11. Program regenerace městské památkové zóny Náchod, dotace Ministerstva
kultury ČR
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
26 zastupitelů.
V úvodu jednání zařadil starosta Jan Birke do programu hlasování o svém odvolání, a to v návaznosti na rezignaci svého
kolegy Ing. Tomáše Šuberta na pozici místostarosty i člena Zastupitelstva města
Náchoda, kterou učinil v pátek 11. 3. 2016.
Hlasování proběhlo tajnou volbou s výsledkem 19 zastupitelů se vyslovilo PRO,
aby byl Jan Birke i nadále starostou města, 6 zastupitelů bylo PROTI a jeden hlasovací lístek byl neplatný.
Slib nového zastupitele a volba nového
člena rady města a místostarostů se uskuteční na jednání Zastupitelstva města Náchoda v pondělí 11. dubna 2016.
Veškeré materiály pro jednání, usnesení a videozáznam z jednání najdete
na www.mestonachod.cz v sekci ZASTUPITELSTVO.

Rada města 21. 3. 2016

Jednání rady se zúčastnilo osm radních.
Výroční zprávy příspěvkových
organizací
8-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy
příspěvkových organizací za rok 2015
–MěSSS Marie (www.messs-na.cz), Sportovní zařízení města Náchoda (www.
sportnachod.cz) a Kino Vesmír (www.kinonachod.cz). Veškeré podrobnosti o jednotlivých městských zařízeních včetně
výročních zpráv jsou k dispozici na jejich
internetových stránkách.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. Věcné břemeno se
týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 778/1, č. 786/33, č. 786/36, č. 1993/5,
č. 1993/8, č. 1993/9 a č. 2268 v ulici Běloveské a Mánesovo nábřeží v celkové délce 88 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
8-0-0
RM schválila vypsání výběrového řízení formou obálkové metody na prodej bytové jednotky o velikosti 3+1 v domě čp.
1674 v ulici Běloveské s vyvolávací cenou
1.100.000 Kč.
8-0-0
RM schválila inzerování prodeje bytové
jednotky 3+1 v domě čp. 1959 v ulici Bílé
za cenu 790.000 Kč.
8-0-0

ZPRÁVY Z RADNICE
RM souhlasila s novou Směrnicí o stanovení ceny za zřízení věcného břemene
na pozemcích města s platností od dne
1. 4. 2016.
8-0-0
RM uložila odboru správy majetku a financování zpracovat odhad na domy čp.
500, 501, 502 a 534 v ulici Ruské. 8-0-0
Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací k 31. 12. 2015
8-0-0
RM schválila účetní závěrky příspěvkových organizací města.
O výsledcích hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který je zveřejněn na úřední desce
Městského úřadu Náchod.
Smlouva o výpůjčce – prameník 8-0-0
RM trvá na ukončení smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Náchod a Běloveské lázně, a. s. dne 21. 5. 2011 v souladu s výpovědní lhůtou učiněnou dopisem
pana Khalify dne 21. 10. 2015, tj. uplynutím jednoho roku – tj. k 21. 10. 2016
a s uplatněním článku III/ bod 5.
RM vzala na vědomí odpověď připravenou právním zástupcem města Náchoda JUDr. J. Svobodou.
Schválení nákupu techniky pro
Technické služby Náchod, s. r. o. 8-0-0
RM v působnosti valné hromady v souladu se svými usneseními ze 4. 10. 2005
a z 13. 5. 2014 schválila společnosti Technické služby Náchod, s. r. o. nákup nového nákladního vozidla kategorie N1 se
sklápěcí nástavbou s očekávanou cenou
1,2 mil. Kč bez DPH.
Zateplení objektu č. p. 93 Lipí
u Náchoda
8-0-0
RM zplnomocnila Ing. Janu Oborníkovou, projektovou manažerku společnosti
Energy Benefit Centre, a. s., Praha, zpracovatele žádosti o podporu, k zastupování Města Náchoda jednáním se SFŽP
v projektu „Zateplení objektu č. p. 93 Lipí
u Náchoda“ předkládaného do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
ve věcech souvisejících se žádostí o podporu včetně elektronického podpisu žádosti o podporu
Lázně Běloves – informace
o provedených úkonech
8-0-0
RM schválila úkony provedené Městem Náchod k obnovení tradice lázeňského provozu v Náchodě, souhlasí s dalším
navrženým postupem a odesláním přiloženého dopisu na ředitelství Českého inspektorátu lázní a zřídel.
RM pověřila radního ing. Jana Čtvrtečku koordinací a supervizí nad všemi činnostmi spojenými s projektem obnovy lázeňské tradice v Náchodě.
Jiráskovo koupaliště – studie
na osazení nerezovými vanami 8-0-0
RM uložila odboru správy majetku a financování záměr zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2017.
MŠ Vítkova
8-0-0
RM vzala na vědomí odložení společného jednání ohledně situace v MŠ Vítkova,

Náchod z důvodu pracovní neschopnosti
ředitelky MŠ Mgr. Moniky Vaňátové a korespondenci s advokátní kanceláří Wildt
& Biolek zastupující Mgr. Moniku Vaňátovou.
Smlouva o výpůjčce autobusu
pro účely JPO města Náchoda
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce mezi městem Náchod a SH
ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Pavlišov, jejímž předmětem je autobus SPZ 4H5 1706 k využití pro jednotku požární ochrany města Náchoda. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s účinností
od 1. 4. 2016
Stavební úpravy ZŠ Babí
8-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci
k výběrovému řízení na stavební úpravy ZŠ Babí a souhlasila se zapracováním
případných připomínek právníka města do smlouvy o dílo a uložila odboru investic a rozvoje města vypsání výběrového řízení.
Poskytování právních služeb
– KŠD LEGAL
8-0-0
RM schválila přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle Vnitřního
předpisu Města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne
14. 12. 2015 (dále jen „Vnitřní předpis")
na poskytování právních služeb spočívajících v právním zastoupení Města Náchod
ve sporu o určení neplatnosti smlouvy
o převodu akcií a určení akcionáře společnosti PRIMÁTOR, a. s. společnosti KŠD
LEGAL advokátní kancelář, s. r. o., Praha 4.
RM schválila uzavření příkazní smlouvy
o podmínkách poskytování právních služeb se společností KŠD LEGAL advokátní
kancelář s.r.o.

TELEGRAFICKY:

RM schválila uzavření smlouvy na zajištění administrace výběrového řízení
na dodávku rolby pro zimní stadion se
společností DABONA, s. r. o., Rychnov n.
Kn.
8-0-0
RM souhlasila s tím, aby potřebný materiál (zámkovou dlažbu cca 26 m2 a písek 1 m3) byl dodán TS Náchod na svépomocnou opravu chodníku v ul. Dlouhá
na městském pozemku před domem čp.
147 v ulici Dlouhé.
8-0-0
RM uložila tiskové mluvčí připravit anketu mezi občany na zjištění zájmu o provozování farmářských trhů.
8-0-0
• RM souhlasila s vypsáním výběrového
řízení na strážníky městské policie.		
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na opravu krovu Kaple Zvěstování
Panny Marie na Plhově se Zbyňkem Nyčem, Náchod.
8-0-0
RM odvolala Ing. Tomáše Šuberta
z funkce člena správní rady Náchodské
Prima sezóny, o. p. s. jmenovala novým
členem správní rady p. Zdeňka Philippa.
8-0-0
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Zápis do mateřských škol
pro rok 2016/2017

Narodili se:

Zápis do náchodských mateřských škol
se uskuteční ve dnech 2. a 3. května 2016
od 9.00 do 15.00 hod.
Údaje a doklady stanovené pro přijetí
dítěte do mateřské školy:
1. rodný list dítěte
2. průkaz totožnosti zákonného zástupce,
popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě
osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
3. vyjádření školského poradenského zařízení popřípadě také registrujícího lékaře, v případě dítěte se zdravotním postižením.
Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna na webových stránkách mateřských
škol nebo vyvěšena přímo v jednotlivých
mateřských školách u zápisu.

KRONIKA

narození v únoru 2016

4. 2. Daniel Krutský
6. 2. Anna Krtičková
7. 2. Jakub Skalický
8. 2. Sofie Anna Jaklová
10. 2. Tadeáš Novotný

11. 2. Emma Pácaltová
		Eliška Gyömbérová
15. 2. Barbora Martincová
		Václav Domáň
23. 2. Jáchym Holý
24. 2. Patrik Janovič
27. 2. Filip Gregor

Ombudsman přispěje ke zvýšení
kvality péče v krajských nemocnicích
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, který zastřešuje krajská zdravotnická zařízení, zřizuje pozici veřejného
ochránce práv pacientů. Tato bezplatná
služba je nově k dispozici klientům všech
nemocnic holdingu – v Náchodě, Jičíně,
Trutnově a Dvoře Králové nad Labem. „Vysoká kvalita poskytovaných zdravotnických služeb a zdravotní péče v našem regionu patří mezi naše jasně definované
priority a činnost nezávislého ombudsmana k ní může přispět,“ říká PharmDr. Jana
Třešňáková, radní kraje pro oblast zdravotnictví. „Ombudsman bude řešit podněty pacientů či jejich blízkých a jeho závěry
budou pro naše nemocnice cennou zpětnou vazbou,“ dodává.
Ombudsman bude provádět vlastní nestranná šetření a bude napomáhat zlepšení komunikace a vztahů mezi pacienty
a poskytovatelem zdravotní péče v rámci zdravotnického holdingu. Klienti krajských zdravotnických zařízení u něho
také budou moci získat informace o svých
právech zakotvených v platné české legislativě a v Etickém kodexu „Práva pacientů“.
V roli holdingového ombudsmana bude
působit MUDr. Libor Seneta, který současně zastává pozici zdravotnického ná-

městka ředitele Zdravotnické záchranné
služby Královéhradeckého kraje a je zkušeným lékařem s dvacetiletou praxí v různých typech zdravotnických zařízení.
„Pro práci zdravotnického ombudsmana
jsou podle mne podstatné nejen medicínské znalosti, ale i znalosti právní úpravy práv pacientů ve vztahu k poskytování zdravotních služeb,“ říká MUDr. Seneta
a dodává: „Věřím, že jsem i v této oblasti díky své pestré praxi dobře připraven.
Navíc se už pět let v rámci své práce u ZZS
KHK zabývám i stížnostní agendou a své
znalosti zdravotnického práva si průběžně rozšiřuji na řadě seminářů a kurzů.“
Některé z krajských nemocnic jmenovaly již dříve své nemocniční ombudsmany. Ti jsou pacientům samozřejmě k dispozici i nadále. Holdingový ombudsman
by měl být další nestrannou a dostatečně
erudovanou autoritou, na kterou se mohou pacienti obrátit.
Kontaktní údaje ombudsmana spolu
s pokyny pro podání podnětu jsou zveřejněny na webových stránkách holdingu www.zhkhk.cz/ombudsman.
Ing. Veronika Svobodová, PR manažerka
Zdravotnický holding Královéhradeckého
kraje, a. s., www.zhkhk.cz

Zlaté CANTO
Dětský pěvecký sbor CANTO ZUŠ Náchod se v pátek 18. 3. 2016 zúčastnil krajského kola národní soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu, která se konala v krásných
prostorách Pelclova divadla v Rychnově
nad Kněžnou.
V konkurenci třinácti sborů ve třech
věkových kategoriích Canto zazářilo.
Ve své kategorii získalo ZLATÉ pásmo,
dále pak „Zvláštní cenu za provedení skladby Den je jako koník“ a druhou zvláštní
cenu „Za dramaturgii vystoupení“.
Canto bylo též jedním ze dvou sborů,
které získaly od poroty nejvyšší bodové ohodnocení a bylo navrženo jako první náhradník pro postup do celostátního
kola.

Velikonoční odpoledne pro obyvatele Harmonie
Jaro se k nám blíží mílovými kroky a s ním spojené i velikonoční svátky.
Abychom si zpestřili všední odpoledne,
uspořádali jsme pro obyvatele Harmonie
předvelikonoční posezení. Spolu se seniory jsme zdobili velikonoční perníčky,
dekorovali kraslice oblíbenou ubrouskovou technikou, malovali obrázky s velikonoční tématikou. Všechny vlastnoručně vyrobené výrobky si uživatelé odnesli
domů. Pečovatelky připravily pohoštění
v podobě kávy a domácí upečené vánočky. Všichni jsme si velikonoční odpoledne užili a budeme se těšit na další společné akce. Přejeme Vám krásné a pohodové
Velikonoce. Poděkování patří zaměstnancům pečovatelské služby.
Mgr. Jaromír Vejrych
ředitel MěSSS Marie

Nová mapa autokempů
v náchodském
informačním centru
Pro milovníky kempování máme v Městském informačním centru na Masarykově náměstí k dispozici novou mapu autokempů a tábořišť ve východních Čechách,
kterou vydala destinační společnost Východní Čechy ve spolupráci s Královéhradeckým krajem.
Mapa je k dostání v omezeném množství
a zdarma.

***

duben 2016

INFOCENTRUM, SVOZ ODPADŮ

NOVINKY
Z INFOCENTRA

Vilém Jirsa nejlepší
Čech v mezinárodní soutěži

duben 2016

Velký úspěch žáků ZUŠ Náchod na IV.
ročníku Mezinárodní soutěže PhDr. Josefa Micky ve hře na housle, která se konala
pod záštitou Václava Hudečka.
Ve dnech 19. a 20. března 2016 se v Praze
uskutečnil IV. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky pod záštitou
Václava Hudečka. Zúčastnili se jí tři žáci ze
třídy pana učitele Ladislava Michala, a to
Kateřina Šmejdová v nejmladší I. kategorii, Vilém Jirsa v II. kategorii a Barbora Jirsová ve IV. kategorii, všichni za klavírního
doprovodu paní učitelky Oleny Ivanenko.
V obrovské konkurenci 74 kandidátů (41
kandidátů z ČR a 33 kandidátů ze zahraničí) získali Kateřina Šmejdová i Vilém Jirsa 1. místa ve svých kategoriích, dále obdržel Vilém Jirsa „Cenu předsedy poroty“
a „Cenu pro nejúspěšnějšího českého kandidáta“. Pan učitel Ladislav Michal obdržel
„Cenu pro nejlepšího pedagoga“.
Součástí „Ceny pro nejúspěšnějšího českého kandidáta“ bylo vystoupení v rámci festivalu Svátky Hudby Václava Hudečka, který se uskutečnil v úterý 22. 3. 2016
v sále Pražské konzervatoře, kde Vilém
Jirsa vystoupil po boku Václava Hudečka. Předsedou poroty byl žák Josefa Mic-

Novinky v nabídce Infocentra – štítek
na hůl DOBROŠOV a magnetka PODKOVA
Zima pomalu ustupuje a my se již pilně připravujeme na nadcházející turistickou sezónu.
Všichni milovníci turistiky si vždy rádi
z míst, které navštíví, odvážejí nějakou
tu hmotnou vzpomínku. Jako nejnovější naleznete v naší nabídce suvenýrů štítek na hůl s motivem pevnosti Dobrošov
a magnetku s vyobrazením dřevěné podkovy, která je pomyslným symbolem města Náchoda. Velmi pěkné zpracování obou
„nezbytností“ ocení nejen sběratelé.

Jízdní řád cyklobusů
Kladského pomezí již k dispozici
Rádi cestujete po Kladském pomezí
pěšky i na kole? Přijďte si k nám do Infocentra pro nový jízdní řád cyklobusů
na nadcházející sezónu. Na každé lince
najdete několik nových zastávek, které
jistě přivítáte.
Probíhá příprava
nové mapy města s okolím
Od začátku roku se pracovnice Infocentra intenzivně věnují přípravě nové mapy
města Náchoda a přilehlého okolí, která
by měla sloužit k lepší orientaci návštěvníků v našem kraji. Na mapě nově naleznete Běloves a Dobrošov. Nedílnou součástí bude několik tipů na výlety pro pěší,
rodiny s dětmi i cyklisty v okolí Náchoda. O jejím vydání Vás budeme včas informovat.
Probíhá aktualizace kontaktů
restaurací, kaváren a jídelen
I v měsíci dubnu se pracovnice Infocentra zabývají aktualizací kontaktů restaurací, kaváren a jídelen v našem městě.
Prosíme tímto provozovatele o spolupráci
při poskytnutí potřebných údajů.
Předprodej vstupenek na divadelní
představení Úžasného Divadla Fyziky
z Brna – „Vidět zvuk, slyšet světlo“
ÚDiF neboli Úžasné Divadlo Fyziky je
skupina lidí, kteří se rozhodli bavit diváky
fyzikou. Předávají radost z poznání a snaží se probudit v lidech nadšení z pozorování světa kolem sebe. Fyzikální show je
profesionálně zpracována a za šest let se
jejich vystoupení dostala na evropskou
úroveň. Představení je vhodné pro žáky
1.–4. ročníku SŠ.
Show se skuteční dne 15. 4. 2016 v Čapkově sále v Hronově od 18.00. Vstupenku
na toto představení zakoupíte u nás v Infocentru za cenu 80 Kč.

ky, virtuoz Václav Hudeček. Mimořádnou
událostí pro IV. ročník byla účast porotce pana Davida Takeno, jednoho z nejvýznamnějších světových houslových pedagogů a profesora slavné Guildhall School of
Music and Drama v Londýně. V soutěži byli
zastoupení účastníci z těchto zemí: Ázerbájdžán, Dánsko, Itálie, Japonsko, Korea,
Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Německo, Španělsko, Turecko, Ukrajina a samozřejmě Česká republika.
Bahopřejeme žákům i učitelům náchodské ZUŠ k velkému úspěchu a děkujeme
za skvělou reprezentaci nejen školy, ale
i města Náchoda!
Svátky hudby v Praze, foto – autor R. Šubín

Harmonogram svozu odpadů
Město Náchod prostřednictvím Technických služeb, s. r. o. provede jednorázový svoz
nebezpečných a objemných odpadů.
Pátek 15. dubna 2016
Klínek – prodejna..................................................................... 16.30–16.45 hod.
Sokolská (u Vatikánu)................................................................16.55–17.10 hod.
Bezručova, Vojanova (u trafa).................................................. 17.25–17.40 hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště)..................................................17.45–18.00 hod.
Sobota 16. dubna 2016
Dobrošov – náves........................................................................ 8.00–8.15 hod.
Jizbice – u prodejny.................................................................... 8.20–8.35 hod.
Lipí – náves................................................................................... 8.40–8.55 hod.
Sídliště U nemocnice (u prodejny) . .......................................... 9.00–9.15 hod.
Kladská (parkoviště u Pekáren)............................................... 9.45–10.00 hod.
Pavlišov u prodejny.................................................................. 10.15–10.30 hod.
Horní Babí u školy.................................................................... 10.35–10.50 hod.
Ryšavého/Lesní..........................................................................10.55–11.10 hod.
Malé Poříčí, naproti zastávce ČD ...........................................11.15–11.30 hod.
Běloves, 1.máje (k Brodu)......................................................... 11.45–12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka).......................................................... 12.15–12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner)..................................12.35–12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka)............................................13.05–13.20 hod.
Bražec (Drtinovo nám.)............................................................13.25–13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště).................................................... 13.50–14.05 hod.
Sváženy budou následující odpady:
a) nádoby od barev, znečištěné štětce, elektrické spotřebiče (zářivky, výbojky, televizory, počítače, chladničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky apod.
– spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní), elektrické články a akumulátory, barvy, motorové oleje a filtry;
b) nábytek, sanitární zařízení, koberce atd.;
c) větve, listí, tráva. Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální odpad
(tento odpad je možno za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!
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ZA OLDŘICHEM ČTVRTEČKOU

Za Oldřichem Čtvrtečkou
Dne 25. února 2016 zemřel
ve věku nedožitých 70 let bývalý náchodský
starosta Ing. Oldřich Čtvrtečka.
V náročné funkci stál v čele
města po dvě volební období v letech
2002–2010 a zaslouží si naši vzpomínku.
Narodil se 15. 10. 1946 v Praze, kde
prožil i své dětství a mládí. Po maturitě
na tehdejší Střední všeobecně vzdělávací škole v Dejvicích vystudoval obor meliorace a vodohospodářství na Vysoké škole zemědělské v Suchdole. Protože oba
jeho rodiče pocházeli z Náchodska, otec
z Krčína a matka z Vrchovin, jezdíval Oldřich často za babičkou do Nového Města nad Metují nebo za dalšími příbuznými do Pekla. V Novém Městě se také
seznámil se svou budoucí ženou Bohumilou, s níž se 5. 4. 1973 oženil. Svůj první
byt měli mladí manželé v Náchodě na náměstí, od roku 1977 pak bydleli v řadovém domku na Klínku, který si postavili
v rámci družstevní výstavby. Narodily se
jim dvě děti. Starší dcera Markéta je dnes
lékařkou neuroložkou, syn Ondřej získal
vzdělání v oblasti sociálně právní. Ve volném čase Oldřich Čtvrtečka vášnivě rád
četl a zajímala ho historie, zejména válečné konflikty 20. století, relaxoval také
při stavbě modelů letadel. Po svém otci
zdědil nejen technický talent, ale i lásku
k motorkám, na své Hondě jezdíval často
i se svou ženou.
Po profesní stránce působil po většinu
života ve svém oboru a stal se z něj uznávaný odborník. Po studiích a povinné roční vojenské službě nastoupil od 1. 6. 1973
jako vodohospodář u Vodovodů a kanalizací Náchod, od roku 1980 pracoval jako
stavbyvedoucí v náchodském středisku
Ingstavu Hradec Králové při stavbě hlavního přivaděče vodovodu z polické pánve. V průběhu osmdesátých let se vrátil
do VaK Náchod do funkce technicko- výrobního náměstka. Roku 1993 odešel a začal ve svém oboru samostatně podnikat.
Po sametové revoluci se Oldřich Čtvrtečka angažoval v místní politice. V roce
2002 úspěšně kandidoval v komunálních
volbách za ODS a 13. listopadu byl zvolen starostou města, totéž se opakovalo i ve volbách 2006. Ve funkci dokázal
uplatnit svou technickou zdatnost, schopnost týmové práce, pochopení pro potřeby města, rozvahu a důslednost. Hned
na začátku jeho působení musel městský
úřad zvládnout značné rozšíření své činnosti, kdy k výkonu samosprávy přibylo
množství agend výkonu státní správy, významně narostl počet úředníků a zvětšil
se obvod působnosti. Radnice se otevřela lidem, jednotlivé odbory se stěhova-

ly do nových prostor, vzniklo příjemnější a důstojnější prostředí pro jejich práci
i pro občany, kteří ocenili i nově vytvořené kontaktní místo v přízemí nové radnice. Jako nejvyšší představitel města byl
starosta nejvíce na očích, ale příznačné
pro něj bylo, že vždy před osobními zásluhami upřednostňoval výsledky kolektivní
spolupráce jak v rámci úřadu, tak i v činnosti zastupitelstva. K nejvýraznějším
počinům, které ovlivnily velmi pozitivně
tvář města i kvalitu života jeho obyvatel,
patří v období let 2003–2010 ve stručném
výčtu především tyto akce: rekonstrukce Zimního stadionu a Městské knihovny, náročná úprava Kamenice do podoby
pěší zóny a vybudování nadchodové lávky u Itálie, rekonstrukce sídliště Plhov,
obnova a úspornější řešení veřejného
osvětlení, kompletní úpravy mnoha komunikací, rekonstrukce Karlova náměstí, náchodského koupaliště a kostela sv.
Jana Křtitele, vytvoření Městského střediska sociálních služeb Marie, zateplení
a další úpravy škol, vybudování cyklostezek, nového mostu v Bražci, oprava polikliniky, rekonstrukce bývalé vojenské
správy pro ZUŠ a dalo by se pokračovat
dál. V kulturní oblasti přibyly k tradičním
festivalům ještě Mezinárodní houslařský
festival a Kuronské slavnosti, v roce 2004
město oslavilo 750 let a roku 2007 přivítalo prezidenta Václava Klause. Podařilo
se získat četné dotace a významně snížit
zadluženost města ze 160 mil. Kč v roce
2003 na 32 mil. Kč v roce 2010. A ovšem
došlo i k prodeji městského pivovaru, jenž
byl přijat velmi rozporuplně, byl a stále je
mediálně přetřásán, snad byl i ve volebním roce 2010 politicky zneužit, starostovi a jeho rodině velmi ublížil, ale díky
němuž Primátor neustále skvěle prosperuje, město vlastní kompletní hotel Beránek a má nádhernou, účelnou a moderní
Základní uměleckou školu.
Na závěr ocitujme slova Ing. Oldřicha
Čtvrtečky, v nichž vyjádřil své osobní přesvědčení: „Každý, kdo jde do politiky, musí
počítat i s negativními zkušenostmi. Obzvláště před volbami. Nešťastné je, že na podobné věci nikdy nemůžete připravit vaše
blízké. Politika sama o sobě není úplně špatná, jen se v ní někdy pohybují špatní lidé.
Mně osobně moje práce přinesla chvilky hezké i chvilky krušné. I ve svém věku se s tím
učím žít – taková je prostě politika.“
V posledním období života sužovaly
Oldřicha Čtvrtečku četné zdravotní problémy, které už nedokázal překonat. Stačil se rozloučit s rodinou, která pro něj
hodně znamenala a byla v každé situaci
jeho pevným zázemím. Zemřel 25. února
po čtyřdenním pobytu v neustálé přítomnosti své věrné manželky v hospici v Červeném Kostelci v klidu a smířen, jak si
přál. Přejme pokoj jeho duši a zachovejme mu čestnou památku. Zaslouží si ji!

Dubnová výročí
V dubnu 1456 přitáhlo vojsko Jiřího z Poděbrad x) k Náchodu a město
22. dubna obsadilo. Kolda ze Žampachu držel ještě několik dní hrad, se
svými věrnými jej pak „tajně“ vyklidil
a bez boje se odebral do Slezska, kde se
nechal najímat jako žoldnéř-kondotiér. Pro Náchod nastala doba uklidnění.
3. dubna 1946 zemřel v Polici n. M.
MUDr. Jindřich Stráník x), první primář náchodské nemocnice. Později tu
vybudoval vlastní sanatorium (dnes
hotel Hron).
4. dubna 1906 zemřel v Náchodě Vilém Schaumburg-Lippex), který jako
první z toho rodu vlastnil náchodské
panství.
5. dubna 2006 zemřel ve Zlíně režisér
Josef Pinkavax), rodák z Dobrošova-Ameriky, tvůrce filmů pro děti a mládež.
7. dubna 1866 se narodil na Trubějově
Celestýn Bydelskýx), písmák, který poskytl Aloisu Jiráskovi některé podklady ke kronice U nás.
7. dubna 1966 zemřel v Náchodě Bohuslav Peterka x). Celý život věnoval památkám války v r. 1866, akcí k stému
výročí bitvy se nedožil.
17. dubna 1601 potvrdil císař Rudolf
II. náchodským měšťanům koupi rytířského statku ve Slaném. Statek zůstal v majetku města až do roku 1945,
kdy Kladsko připadlo Polsku.To vlastnictví neuznalo.
17. dubna 1721 se strhla nad Náchodem velká bouře, blesk udeřil do zámecké věže a zapálil ji. Po požáru byla
věž snížena a upravena do dnešní podoby.
20. dubna 1906 zemřel malíř a grafik
Karel Liebscherx). Jeho dílem jsou mj.
kresby Náchoda v Sedláčkových Hradech…
21. dubna 1906 se narodil malíř-krajinář Josef Vondráček, jehož obrazy
zdobí mnohou domácnost. Žil a tvořil
v České Skalici-Zájezdě.
22. dubna 1796 se v Dolanech narodil
P. Josef Myslimír Ludvík x), významný
obrozenecký kněz (+1/1 1856).
23.dubna 1616 zemřel největší dramatik všech dob William Shakespeare.
23. dubna 1866 se narodil prof.
MUDr. Ivan Honl x). V r. 1900 koupil
a pak dlouhá léta úspěšně provozoval
běloveské lázně (+ 7/6 1936).
24. dubna 1996 zemřela operní pěvkyně Jarmila Hasan Abdel Wahabx), učitelka zdejší ZUŠ.
26. dubna 1986 došlo k havárii černobylské atomové elektrárny. Její důsledky ovlivnily negativně zdraví tisíců
lidí ve značné části Evropy, podstatně zvýšená radioaktivita byla pak počátkem května i v našem regionu. (AF)

duben 2016

Z HISTORIE

Historické domy ve městě
4. Domy čp. 105 (knihovna) a 142
Od bývalého Kutlofu či Skaličanu (dnes UniCredit Bank čp. 150)
zamíříme do ulice Kamenice, která nyní tvoří vyhledávanou pěší
zónu ve městě s řadou obchodů. Původně se již nacházela mimo
město, na tzv. předměstí Horském. Svůj název obdržela po svém
prvním vydláždění v průběhu 16. století. Projdeme kolem Karlova náměstí a vzápětí nás zaujmou dva domy (čp. 105 a 142), které stojí téměř proti sobě. Oba byly postaveny v době vlastnictví
známého podnikatelského rodu Bartoňů. Jejich předchozí historie byla rovněž zajímavá.
Nynější čp. 142 se poprvé připomíná k datu 26. 3. 1714, kdy
učinil zápis Daniel Rýdl, toho času bydlící v Praze, na dům
na Horském předměstí, který spolu s dalšími pozemky zdědil
po zemřelém otci Jiřím Rýdlovi, bývalém městském radním. Dne
20. 5. 1715 prodal dům svému bratru Karlovi Rýdlovi za 550 zlatých. Poté tu přebývali další místní sousedé
– zámožný měšťan a radní Jiří Vít (1721) a jeho
syn Ignác, dále Jakub Vrabec (1777), za něhož byl dům označen jako čp. 40 na Horském
předměstí, a jeho syn Martin. Poté Antonín
Killar (1789), který tu nechal zřídit jirchářskou dílnu. Dne 24. 5. 1824 vyženil nově přečíslované čp. 46 rodák z České Skalice a jinak
vrchní účetní revident náchodského panství
Václav Kuťák (1791–1863), který jako panský
úředník v červnu 1813 doprovázel pruského
krále Bedřicha Viléma II. při jeho návštěvě Ratibořic. Od 17. 7. 1845 vlastnili objekt manželé
Vackovi, jejich syn Josef tu provozoval hostinec, údajně zvaný U tří kaprů. Dne 13. 6. 1892
prodal dřevěný jednopatrový dům a k němu
příslušné pozemky panu sousedu Josefu Bartoňovi staršímu (1838–1920) za trhovou částku 1230 zlatých včetně dalších pohledávek.
Známý textilní podnikatel (o něm a jeho
rodině - viz Encyklopedie osobností) se na Kamenici přestěhoval z Plhova čp. 10 v prosinci 1893, když mu zde nový dvoupatrový
dům čp. 142 nákladem 30 000 zlatých postavil místní architekt Jaroslav Hakauf (1871–
1938). Objekt, který byl kolaudován v r. 1894,
byl moderně vybaven vodovodem, koupelnou
a ústředním topením. Dodnes vyniká zdobnou historizující fasádou s prvky pseudomanýrismu, které dominuje balkon nesený polopostavami starců. Poté vlastnil dům jeho syn
Cyril Bartoň z Dobenína (1863–1953), který
následně pronajal jeho prostory židovskému
obchodníkovi s textilem Leo Strassovi (1871
–1945), velkému milovníkovi a sběrateli umění. Ten měl v přízemí domu prodejnu
a v r. 1936 ve dvoře domu přistavěl další prostory podle návrhu pražského architekta Karla Kačírka. V nich
poté sídlila jeho prosperující zasílatelská firma. Za protektorátu však byla na celý objekt uvalena německá nucená správa,
po válce následovala další konfiskace. Přesto známá prodejna
„U Štrasů“ se tu udržela skoro pět desetiletí. Nyní tu sídlí firma
Rossman. Dne 6. 3. 2006 byl dům prohlášen kulturní památkou.
O současném čp. 105 máme zprávu až k datu 6. 6. 1757, kdy
novoměstský rodák a budoucí náchodský purkmistr Matěj Dydák s manželkou Kateřinou, dcerou Jiřího Víta, koupil příbytek na Horském předměstí za 210 zl. Ve vlastnictví domu, tehdy
čp. 16, resp. čp. 20 na Horském předměstí, se vystřídali další
místní sousedé – Jan Maršík (1779), Matěj Svoboda (1810), řeznický mistr Jan Fibír (1816), Antonín Dítě (1834) a židovský ob-

chodník Ezechiel Lederer (1876). V roce 1916 získala objekt známá textilní firma Mautner, ale dům zůstal neobydlen, dle sdělení
sčítacího komisaře z 19. 2. 1921 se nacházel v dezolátním stavu. Proto byl záhy, až na menší dvorní křídlo, zbořen. V r. 1927
koupil Cyril Bartoň tento pozemek za trhovou cenu 250 000 Kč.
Podnikatelská rodina Bartoňů byla ve svých názorech a v životním stylu zaměřena značně konzervativně a dávala přednost
tradici a reprezentaci. To také předurčilo jejich architektonický
vkus preferující český dekorativní styl art deco navazující od počátku dvacátých let 20. století na doznívající secesi. Pro projekt
svého soukromého reprezentačního sídla v Náchodě si nejdříve
Cyril Bartoň vybral místního architekta ing. Jaroslava Hakaufa.
Ten ještě kolem poloviny roku 1927 vypracoval plány na stavbu dvoupatrového domu s terasou do ulice ve druhém patře
a 3. 8. 1927 jménem vlastníka požádal o povolení stavby, které bylo vydáno během pěti
dnů. Přijaté řešení však patrně Cyrilu Bartoňovi nevyhovovalo, proto oslovil tehdy již
slavného architekta prof. Otakara Novotného (1880–1959), předsedu spolku výtvarných
umělců Mánes. Ten se zřetelem ke vkusu investora navrhl své poslední dílo ve stylu art
deco, kde je již patrný jeho příklon k funkcionalismu. Plány byly datovány k 20. 7. 1929, následně během srpna byly předloženy stavebnímu úřadu a schváleny. Samotná stavba byla
zahájena 15. 9. 1929 a dokončena 15. 10. 1931.
Vznikla tak na místní prostředí výjimečná dvoupatrová stavba se železobetonovým
skeletem, monumentálním pískovcem obloženým symetrickým průčelím s vysokým řádem
předsazených lizén a proskleným arkýřem
pokrytým měděným plechem. Přízemí určují velké prosklené plochy výkladců a pět alegorických figurálních reliéfů od významného sochaře Karla Dvořáka (1893–1950). Zadní
průčelí s dominantním schodišťovým oknem
přes všechna patra je již funkcionalistické.
Z interiérů, které včetně nábytku rovněž navrhl O. Novotný, zaujme mramorem obložená
vstupní hala v přízemí s bronzovým reliéfem
Cyrila a Josefa Bartoně od sochaře a medailéra Otakara Španiela (1881–1955), nejvýznamnější jsou však unikátně dochované reprezentační prostory ve druhém patře ve stylu art
deco. Původní jídelnu a přilehlý pánský pokoj a ložnici vyzdobil textilními dekoracemi, leptanými okny, nástropními štukolustry a sgrafity všestranný výtvarník František
Kysela (1881–1941).
Novostavba sloužila Cyrilu Bartoňovi
až do jeho smrti jako jeho náchodské sídlo. V přízemí byla od počátku prodejna obuvi firmy Baťa se správkárnou. V r. 1954 bylo
do druhého patra, kde zůstalo v pronájmu i původní vybavení,
přemístěno studijní oddělení Okresní lidové knihovny a po zestátnění domu v roce 1959 i celá knihovna. Po zapsání budovy do státního seznamu památek 3. 5. 1958 proběhla první větší oprava v letech 1986 až 1990. Začátkem devadesátých let byl
dům vrácen potomkům rodiny Bartoňů-Dobenínů, kteří ho jako
sídlo knihovny (od r. 1996 městské) přenechali městu Náchodu. To v letech 2003 a 2004 provedlo velkou rekonstrukci, při
ní bylo do zrušené prodejny obuvi v přízemí přeneseno oddělení pro dospělé.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Město Náchod nabízí občanům kompostéry
Město Náchod zakoupilo v rámci projektu „Nakládání s BRO – kompostování„ kompostéry o objemu 700 l určené ke
kompostování biologického odpadu.
Tímto občanům města nabízíme bezplatné zapůjčení těchto kompostérů při
splnění následujících podmínek:
1) zájemce podá písemnou žádost o zapůjčení kompostéru, kde uvede: kontaktní údaje (adresu, telefon, příp. e-mail),
a jména a adresy min. 4 osob, které budou kompostér využívat (osoby ve společné domácnosti, obyvatelé sousedních nemovitostí apod.).
Formulář žádosti je možno vyzvednout
na odboru ŽP, popř. stáhnout na http://

mestonachod.cz/mestsky-urad/zivotni-prostredi/ – formuláře odboru, část č. 9 Ostatní.
2) zájemce uzavře s Městem Náchod
příslušnou smlouvu o výpůjčce.
Kompostéry jsou určeny prioritně pro
občany příměstských částí Babí, Dobrošov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí a Pavlišov
kde nejsou rozmístěny hnědé nádoby na
svoz bioodpadu. Kompostéry budou po
splnění výše uvedených podmínek předány do výpůjčky zájemcům v pořadí dle došlých písemných žádostí, a to do vyčerpání zásob. Na uzavření smlouvy o výpůjčce
kompostéru není právní nárok.
Odbor životního prostředí

Svoz velkoobjemových rostlinných odpadů
Město Náchod zajišťuje v letošním
roce, stejně jako vloni, pro občany sběr
a svoz odpadů, které vznikají při údržbě zahradní zeleně. V jarních a podzimních měsících bude na vybraných stanovištích přistaven velkoobjemový kontejner
s obsluhou, kam budou moci občané odkládat rostlinný velkoobjemový odpad
ze zahrad, tj. ořezané větve, listí, posečenou trávu atd. Místa a časy přistavení
jsou uvedeny v Harmonogramu svozu odpadu pro rok 2016 (viz tabulka), který je
zveřejněn na webových stránkách města.
Kontejner bude na místě přistaven v určený čas a zdrží se zhruba 30 minut. V případě, že dojde k naplnění kontejneru dříve, bude odvezen i před uplynutím této
doby.
Občané, kteří budou chtít tuto službu
využít, musejí v určenou dobu předat odpad přímo obsluze kontejneru a řídit se
jejími pokyny, je zakázáno odpad vysy-

pat na stanovišti mimo kontejner a mimo
dobu určenou ke sběru. Sběrná stanoviště budou kontrolována a takové jednání
bude postihováno pokutou. Při předávání odpadů obsluze občané neplatí žádné další poplatky, sběr a svoz objemných
rostlinných odpadů je hrazen z místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území města Náchoda. V rámci této služby mohou
občané předávat pouze rostlinný velkoobjemový odpad ze zahrad, jiný velkoobjemový odpad (nábytek, elektroodpad,
stavební odpad atd.) nebude obsluhou přijímán, neboť svoz těchto odpadů je pravidelně zajišťován v dubnu a říjnu. Samozřejmě zůstává zachována možnost
předání odpadu přímo na sběrném dvoře města Náchoda. Případné další informace podají pracovníci odboru životního
prostředí – tel. 491 405 463.

Termíny svozu objemného rostlinného odpadu ze zahrad (větve, listí, tráva atd.):

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 102 odst.
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního
místa ředitele/ky
Základní škola, Náchod,
Drtinovo náměstí 121
s nástupem od 1. 8. 2016
Předpoklady pro výkon
činnosti ředitele/ky:
vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
znalost problematiky řízení ve školství
a školských předpisů,
občanská a morální bezúhonnost,
dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
originály nebo ověřené kopie dokladů
o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení pracovního
zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
strukturovaný profesní životopis,
koncepce rozvoje školy (max. 2 strany
strojopisu),
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne
starší 3 měsíců),
originál, popř. ověřená kopie lékařského
potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší
3 měsíců).
Přihlášky s výše uvedenými doklady
doručte nejpozději do 15. dubna 2016
na adresu: Městský úřad Náchod, odbor sociálních věcí a školství, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Obálku
označte „KONKURS – NEOTVÍRAT“.

UZAVŘENÍ
plaveckého
bazénu pro veřejnost
V sobotu dne 30. 4. 2016 od 13 hodin
se konají plavecké závody Modrá stuha pro hendikepované. Proto bude
krytý plavecký bazén uzavřen pro veřejnost.

duben 2016
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Štěstí přeje připraveným
CO DĚLAT V PŘÍPADĚ KAESNÍ KRÁDEŽE
Ke kapesním krádežím dochází dnes a denně. Přečtěte si, jak
můžete předejít nechtěnému
okradení a co máte dělat, jestliže se tak stane.
Kde hrozí kapesní krádeže
všude, kde je velká koncentrace lidí (dopravní prostředky,
obchody, centra měst, tržiště, nádraží, nástupiště MHD,
koncerty apod.)
tam, kde necháváte odložené věci (čekárny u lékaře, kanceláře, nákupní vozíky, automobily, restaurace, koupaliště,
vlak apod.)
Jaké finty mohou kapsáři použít
odlákat Vaši pozornost (např. zinscenovaná hádka spolupachatelů)
nabídky různých služeb a výrobků na ulici s cílem zjistit,
kam si po zaplacení dáváte peněženku
žádost o rozměnění peněz na ulici
vyvolání „tlačenice“ při nástupu do dopravního prostředku
krádež kabelky nenápadným odříznutím ucha kabelky
stržení kabelky z ramene oběti pachatelem na motocyklu
vytažení kabelky z auta nebo zavazadlového prostoru při
stání na semaforu
spolupráce rodinných gangů – děti kradou, dospělí ukryjí
kořist a zničí důkazy
Jak předejít krádeži
nenoste cenné věci pohromadě (zvlášť peníze, doklady, mobil)
dávejte pozor na svoje věci, které při čekání odložíte vedle
v „tlačenici“ buďte ve střehu (zvláště v prostředcích MHD)
jestliže při nákupu odložíte kabelku do košíku, mějte ji neustále na očích
nenoste cennosti ve vnějších kapsách batohů a kabelek,
v zadních kapsách kalhot apod.
průběžně pohmatem kontrolujte, zda máte své cennosti
na místě

Důchodci hodnotili svoji činnost
17. března se v restauraci ODAS konala výroční členská schůze místní organizace Svazu důchodců ČR Náchod za účasti 77 %
členů. Vzácným hostem naší schůze byl starosta Náchoda pan
Jan Birke, který byl přivítán velkým potleskem.
Hlavní zprávu za rok 2015 přednesla předsedkyně paní Anna
Poláková, ve které informovala, co v uplynulém roce naše organizace pro své členy i nečleny organizovala. Jsou to pravidelná čtvrteční kulturní odpoledne v klubovně seniorů Harmonie
2. Při nich jsou promítány filmy tuzemské i z ciziny, filmy dokumentární, filmy týkající se historie, života zvířat, cestopisné,
operetky pro pamětníky, pořádány koncerty dětí ze ZUŠ Police
n. M., besídky dětí ze ZŠ Náchod-Babí. Zábavné pořady jsou prostřídány přednáškami se zdravotní tematikou, trénováním paměti o zdravém způsobu života.
Každoročně organizujeme tři zájezdy pro seniory. Dva za poznáním a jeden tajný se zábavou a občerstvením. Tradiční jsou
i tři taneční zábavy v roce – jarní, Cecilská a Silvestrovská. Jak
zájezdy, tak i zábavy, jsou mezi členy velice oblíbené. Již pátým
rokem probíhá bezplatná výuka angličtiny. Máme úzkou spolupráci s partnerskou organizací seniorů v Polsku. Zúčastňují se

nenoste u sebe velké množství peněz v hotovosti (jestliže
je to nezbytně nutné, rozdělte částku na několik dílů a každý uschovejte zvlášť)
při výběru peněz z bankomatu kontrolujte situaci kolem
Vás
mobil zaheslujte tak, aby při každém použití vyžadoval zadání PIN kódu
mějte zapsané výrobní číslo mobilu a jiné elektroniky, kterou nosíte u sebe
PIN kód od platební karty mějte uložený mimo kartu
kabelku nenoste přes rameno, ale pod paží nebo vpředu
v prostředcích MHD sundejte batoh ze zad a dejte si jej dopředu
ledvinku nenoste vzadu, ale vpředu nebo na boku
kufřík zajistěte zámkem nebo číselným kódem
všímejte si okolí, podezřelé osoby obejděte obloukem
v případě, že Vás někdo na ulici požádá o nějakou „laskavost“, buďte maximálně obezřetní
Co dělat v případě krádeže
pokud vidíte, že se Vás snaží někdo okrást, vystupujte rozhodně, okřikněte pachatele, braňte svoje věci (pokud odhadnete, že máte alespoň nějakou šanci na úspěch)
proti přesile nezasahujte, snažte si ale všimnout pachatelů, příp. požádejte kolemjdoucí o pomoc
jste-li svědkem kapesní krádeže, upozorněte postiženého,
poskytněte pomoc
jestliže nejste schopni pachatele zadržet, pokuste se ho alespoň vyfotografovat mobilem nebo zapamatovat si jeho podobu a oblečení pro další možnou identifikaci
jestliže je okradená osoba zraněná, poskytněte jí první pomoc a v případě potřeby volejte linku 155
v případě krádeže platební karty kontaktujte Vaši banku
a kartu zablokujte
jestliže Vám byl odcizen mobil, zajistěte jeho zablokování
u Vašeho operátora krádež ohlaste na linku 158 a postupujte podle instrukcí operátora
našich akcí u nás v Náchodě a my na oplátu jejich akcí v Polsku.
Někteří naši členové se zúčastňují letních a zimních sportovních her seniorů. Náchod reprezentují velice dobře, získávají medaile. Ve Skřivanech jsme získali dvě první místa a jedno druhé,
na celostátních hrách v Brně jedno první a jedno druhé, v říjnu
v Hradci Králové jedno první a jedno čtvrté místo. Máme velmi
dobrou spolupráci s Územní organizací diabetiků a Sdružením
zdravotně postižených.
Roční program se členům výboru podařilo splnit. Naše práce
pro druhé je dobrovolná, tak nám je odměnou spokojenost návštěvníků našich programů.
V diskusi vystoupil pan starosta Jan Birke, pozdravil přítomné, ve svém vystoupení informoval, co se v Náchodě podařilo
udělat, co Náchod v budoucím období čeká, aby byl ještě krásnější, aby se nám zde dobře žilo. V usnesení VČS byla jednohlasně
všemi členy odsouhlasena a vyjádřena plná podpora panu starostovi pro výkon jeho funkce. Členové mu přejí hodně úspěchů
v jeho náročné práci a hlavně to nejcennější – zdraví.
Závěrem bychom byli rádi, abychom se setkávali i se seniory,
kteří nejsou nebo nechtějí být členy naší organizace. Až jednou
příjdou, určitě se jim bude mezi námi líbit, protože je zde možnost setkávat se s lidmi věkově blízkými a též blízkými snahou
přidat nejen léta k životu, ale i život k létům.
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Přijmeme do hlavního
pracovního poměru:

ŘIDIČE

Přijmeme do hlavního/
vedlejšího pracovního poměru
OSOBNÍ/NÁKLADNÍ
DOPRAVY

Nevíte, kde ve svém okolí nakoupit RYOR?

V uvedených prodejnách Vám rádi poradí
i objednají Vaše oblíbené přípravky.
Přijmeme do hlavního pracovního pom

ŘIDIČE OSOBNÍ/
NÁKLADNÍ DOPR

řidiče
osobní dopravy:

Požadujeme:
• vzdělání …
• trestní bezúhonnost
• praxi ...
Požadujeme:
• řidičský
průkaz
sk. ….
- Řidičský
průkaz
skupiny
D

Požadujeme:
• vzdělání …
• trestní bezúhonnost
• praxi ...
• řidičský průkaz sk. ….

- Bezúhonnost
Nabízíme:
• pracovní poměr a dobu neurčitou…

Nabízíme:
• zázemí stabilní společnosti
- Náborový
ve výši
10.000 Kč
• prácipříspěvek
v příjemném
kolektivu
- Zázemí
stabilní
firmy s 15
• finanční
ohodnocení
dleletou
…. tradicí
- Jízdní
výhody (závodní
i pro rodinné
příslušníky
• bonusy
stravování,
- Moderní
vozovýna
park
příspěvek
stravování, možnosti
FKSP
... )
- Mzda rekreace,
+ cestovnípříspěvek
náhradyz dle
zákona

Nabízíme:
• pracovní poměr a dobu
• zázemí stabilní společno
• práci v příjemném kolek
• finanční ohodnocení dle
• bonusy (závodní stravov
příspěvek na stravování
rekreace, příspěvek z F

tel.: 000 000 000

www.cdsnachod.cz
125x90

tel.:
tel.: 000
725 000
761 000
401
www.cdsnachod.cz
www.cdsnachod.cz
80x160

www.ryor.cz

NÍ
Á
V
Z
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JIRÁSKOVA CHATA
DOBROŠOV

V dubnu Vás zveme na gurmánské víkendy:

9.–10. 4. Řízkobraní
23.–24. 4. Jarní saláty
30. 4. Čarodějnice na JCH
REZERVACE NA Tel. 775 086 305
www.jiraskovachata.cz

Každý spor má řešení.
Komunikaci ve sporu usnadní a k dohodě
vás dovede profesionální prostředník.

Koupím starý nábytek
a veškerou půdní veteš

JUDr. Dana Jirmanová
řešení konfliktů mimosoudní cestou

Dobře zaplatím.
Likvidace, vyklizení nemovitostí

Náchod, Tyršova 59
tel. 721 190 291 www.bezesporu.cz

Tel.: 777 200 126

duben 2016

MŠ Plhov
Hurá do školky
Mateřská škola Havlíčkova v Náchodě
na Plhově připravila spoustu novinek pro
stávající i nově přijaté děti.
Mateřská škola se stala Metodickým
centrem vzdělávání dětí předškolního
věku v oblasti digitálních technologií
jako jediná v Královéhradeckém kraji. Již
nyní naše děti pracují s interaktivní tabulí, tablety a notebooky. Digitální technologie a kvalitní edukační programy zařazují učitelky do svých činností jako jednu
z možností, jak děti připravit na zdárný vstup do základní školy. Protože jsme
školka blízká přírodě, není naším zájmem,
aby děti denně seděly u počítačových programů. Snažíme se o tvorbu podnětného
prostřední a široký výběr pomůcek. Digitální technologie nám také napomáhají
v naší badatelské činnosti, pokusech i objevování zákonitostí přírody.
Naše mateřská škola se nachází na klidném místě Plhovského sídliště a její přírodní zahrada je situována k zámeckému
parku. Děti mají nejenom možnost prožívat pobyt venku na nové školní zahradě
s přírodními prvky, ale také mohou pěstovat plodiny, pečovat o byliny a keře v rámci mnohaletého projektu Malý zahradník
s AGRO CS z České Skalice. Přírodu máme
ve školce i kolem ní a užíváme si jí každý den.
Jednou z našich priorit je péče o zdraví
a tvorba nabídky sportovních aktivit pro
děti. Každoročně naše děti jezdí do plavecké školy, trénují ve fotbalové a lyžařské školičce. Dle zájmu také nabízíme školu in-line bruslení. Denně děti otužujeme
a nabízíme ovocné a zeleninové talíře.
V rámci projektu Zdravé abecedy seznamujeme děti s významem vyváženého jídelníčku ve spojitosti s pohybem.
A co připravujeme nového?
Od září 2016 budeme otevírat třídu
s rozšířenou výukou angličtiny pro děti
od 3 do 5 let. Třídu povedou zkušené učitelky s požadovaným vzděláním i v oblasti anglického jazyka pro předškolní děti.
Hravou formou budou děti seznamovány
s cizím jazykem v průběhu všech činností.
Pro starší děti máme v mateřské škole pokračující kroužek angličtiny, který je připraví na pokračování výuky v ZŠ.
Všechny třídy mateřské školy nabízí přátelské podnětné prostředí, přístup

ŠKOLY
zkušených učitelek, nové formy vzdělávání i výuku s prvky MONTESSORI pedagogiky, která vychází z principů celostního
učení. Ve všech třídách si děti sestavují
pravidla chování, podílí se na tvorbě center aktivit, mezi nimiž nechybí koutek badatelský i digitální, tvořivý, matematický,
dramatický, konstruktivní aj.
I přesto, že jsme velká mateřská škola, spolupráce mezi všemi třídami je nám
inspirací. Každoročně pořádáme společné projekty, akce, výlety a návštěvy – učíme se jeden od druhého a to je také naší
prioritou.
Podrobné informace najdete na www.
msplhov.cz
Před zápisem dětí na nový školní rok
srdečně zveme rodiče s dětmi na
Odpolední setkání a prohlídku mateřské školy, dne 19. 4. 2016 od 16.00 hodin.
Mgr. Michaela Trejtnarová,
ředitelka MŠ Havlíčkova, Náchod

MŠ Havlíčkova
„PLES U NEJMENŠÍCH“
Konec zimy je ten správný čas na ples,
a proto jsme se dali do příprav i my ve třídě KRTEČKŮ ve školce na Plhově.
Taneční „sál“ i celou třídu jsme si vyzdobili, nachystali občerstvení, nacvičili
promenádu, předtančení i taneční kroky,
pozvali rodiče a netrpělivě čekali na plesový den. Všichni přišli ve svátečním oblečení, některé maminky v opravdových
plesových šatech a i tatínkům to moc slušelo.

MŠ Vítkova
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Mateřská škola Vítkova 304 Běloves
srdečně zve všechny rodiče i s dětmi
ve dnech 6. dubna a 27. dubna 2016
vždy od 8 do–15hodin
Seznámíme vás s novými centry aktivit
obsahujícími prvky „Montesorri“.
Představíme Vám třídu pro děti mladší
tří let.
Budete mít možnost ochutnat drobné občerstvení z receptů naší kuchyně a zároveň si můžete pohrát s Vašimi dětmi
v prostorách celé mateřské školy.
Bonusem pro Vás bude představení všech
zvířecích mazlíčků v jednotlivých třídách
– želvy, šneci, raci…
Těšíme se na Vás…
Kolektiv zaměstnanců MŠ Vítkova 304,
Náchod-Běloves

ZŠ BABÍ
Dne 5. 3. 2016 se konal již tradiční dětský karneval ZŠ Pavlišovská ul. (Babí).
Tentokrát se nesl v duchu mimozemské civilizace, takže jsme se proletěli raketou, tančili na různých planetách, zazpívali jsme si s ufony a užili si spoustu
další legrace.
Děkujeme rodičům i dětem za pomoc
s organizací karnevalu. ZŠ Pavlišovská

Na našem plese nechybělo „stužkování“, vystoupení pravých břišních tanečnic, tance moderní i společenské i různé taneční hry. Největším překvapením
bylo vystoupení hudební skupiny „KABÁT“, kterou zastoupili bezvadní rodiče
a dědeček bubeník. Vrcholem odpoledne
byla bohatá tombola i chutné občerstvení s prskajícím překvapením.
Že se nám moc domů nechtělo, Vás asi
nepřekvapí, ale všechno má svůj konec.
I nám zahrála poslední písnička na rozloučení a my jsme si řekli: „Nashledanou
příště!“. Učitelky MŠ Havlíčkova

***
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ZŠ Běloves

vík! Staráme se o něj přímo vzorně a Valča mu složila tuto báseň:

Co v té Vaší škole stále děláte???…
MY???… MY SE NENUDÍME!!!
KARNEVALOVÝ REJ
To jsme se zase vyřádili!!! Sokolovna
v Bělovsi se po roce opět otřásala v základech, ale to proto, že se tam roztančilo
přes 100 masek a později se k nám přidali i rodiče a paní učitelky. Potleskem jsme
odměnili vystoupení našich břišních tanečnic – to byla ale podívaná! Pak přišla
na řadu naše oblíbená rytmická hra s kelímky, tentokrát už naše mánie zachvátila
celou školu, takže tu nechyběly ani holčičky z 1. a 2. třídy. Protože na naší škole se
většinou děje vše ve velkém , tak i společný školní tanec „Bomba“ a „Hlava, ramena…“ jsme předvedli rodičům s naprostou jistotou a nutno říci, že nám to šlo
úplně skvěle. Když nám náhodou docházely síly, zabloudili jsme do občerstvovacího koutku a pak už zase honem zpátky na parket. Každý si vytančil odměnu
a tombola nám přinesla spoustu překvapení. Užili jsme si to a pak už jsme toužili po jediném – jít do postýlky ī

PLOUTVÍK
Koupili jsme rybičku, dali jsme jí vodičku,
ta naše rybička, je krásná jak kytička, náš
Ploutvík je hvězdička, prostě naše jednička.
Krásné je moře, krásnější Ploutvík,není nic
hezčího než ten náš žroutík!
Autor: Zuzka Vršková, Valča Tylšová 5.tř
VYNÁŠENÍ MORENY
“Zimo, zimo, táhni pryč…” a ještě
mnoho dalších básniček a říkadel jsme
se ve školní družině naučili, abychom se
v pátek před Smrtnou nedělí mohli vypravit k řece Metuji. Tady jsme pustili
po vodě Morenu. Děti si ji ze starých hadrů vyrobily, vycpaly senem, pomalovaly a mohlo se jít. U řeky jsme ji podpálili
a poslali po vodě. Uvidíme, snad se nám
zima zpátky nevrátí.
Vynášení Moreny je starodávný
zvyk zahánění zimy a vítání jara. My si
i ve družině z tohoto zvyku udělali tradici a s Morenou, Mořenou, Smrtkou či Smrťákem chodíme každé jaro již několik let.
Všem čtenářům přejeme sluníčkové jaro!
http://www.zsbeloves.cz/

Španělský den
Ve čtvrtek 18. 2. se v aule naší Základní školy T.G. Masaryka v Náchodě uskutečnil Španělský den, který vymysleli žáci
9. tříd. Cílem této akce bylo nám, našim
mladším spolužákům a lidem, kteří se přišli podívat, ukázat jak zajímavé může být
Španělsko. Žáci si mohli vybírat mezi řadou stanovišť, jako např. kvíz o španělských sportech a sportovcích, tancování, učení se barev a hraní hry "Twister"
ve španělštině. Velkou radost měly děti
z namalovaných vlajek na tváři. Na konec
všeho bylo možné ochutnat velmi dobré
španělské jídlo, které pro tuto příležitost
uvařili sami žáci. Nemohla chybět vynikající hudba, samozřejmě také španělská! :) A my, jako mladší kamarádi, jsme
rádi se vším pomohli a velice si to užili.
Mockrát děkujeme všem návštěvníkům
za milé ohlasy.
Alex Glondys, Matěj Kuba (8. ročník)
Jak se u nás učíme fyziku
V hodinách fyziky jsme nedávno probírali hmotnost. Aby se nám téma učilo dobře, vyráběli jsme si vlastní vahadla. Byla

Zprávičky
z Masaryčky

REDAKTOŘI V AKCI
Na začátku školního roku to byl jen nápad, který přerostl v zálibu, u které se pobavíme, ale také lecčemu naučíme… MY
PÁŤÁCI si hrajeme prostě jen tak na redaktory, kteří píší vlastní příspěvky, básničky, vyhledávají zajímavé informace,
doplňují texty ilustracemi, učí se sestavovat a zpracovávat dotazníky, ankety, dělat
rozhovory… Paní učitelka nám poradí, ale
jinak se snažíme pracovat samostatně…
všechno umísťujeme na nástěnku, je to
něco jako „nástěnkové školní listy“. Odměna za tuto snahu by měla být víc než
sladká… Pojedeme v dubnu do opravdového rádia – jupííí , ale o tom až příště…
PŘÍRŮSTEK V 5. TŘÍDĚ
Je to kluk! Máme ho od 18. 2. 2016.
Koupili jsme ho ve Zverimexu u náměstí,
měli tam zrovna na výběr ze 4, ale nakonec jsme si vybrali našeho modro-červeného Ploutvíka... kdo to ještě neuhádl, je
to RYBKA – Beta bojovnice. Ke jménu přišla tak, že jsme uspořádali anketu na celé
škole a kdo chtěl, mohl vhodit svůj návrh.
Z krabičky jsme vytahovali papírky a jedno jméno bylo nejlepší. Byla to Ploutvička,
ale jelikož je to kluk tak se jmenuje Plout-

Zajímavý pátek na Základní škole
T. G. Masaryka v Náchodě
V pátek 19. 2. za námi, osmáky ze ZŠ
T. G. M., přijel cestovatel Vlastimil Chráska, otec našeho spolužáka. Vyprávěl nám
o své misi v Jižním Súdánu, nejmladším
státě světa. Přednáška se konala v učebně zeměpisu a trvala tři vyučovací hodiny.
S dalšími šesti členy výpravy nemohl pan Chráska odletět bez zvacího dopisu, víza a několika očkování. Pro nás
měl z cesty připravenou pěknou prezentaci s fotkami. Nahlédli jsme do života
naprosto jiné kultury a jiných životních
podmínek. Řada věcí nás velmi překvapila – v celé zemi je jen 150 km vyasfaltované silnice, domy z hlíny se střechou
z trávy, lidé nemají adresy, školy, elektrárny, kanalizace, mnoho dětí přišlo o rodiče
a žije v sirotčincích. Nejvíce nás však zaujala příčina nafouklých bříšek malých dětí
– mají v sobě parazity.
Během přednášky jsme si mohli prohlédnout zajímavé věci – klacek, kuličku
z listí, žabky. Klacek slouží jako zubní kartáček, kulička je fotbalový míč z banánových listů a žabky vyrobili ze staré pneumatiky.
Tři hodiny poutavého vyprávění utekly jako voda. Moc se nám to líbilo a jsme
rádi, že nás pan Chráska navštívil. Děkujeme.
Žáci 8.A a 8.B ZŠ T.G.M.
Foto Zajímavý pátek

to práce na dvě hodiny. Tu první jsme si
svá vahadla vyrobili a druhou jsme vážili
různé předměty. Vážili jsme tímto stylem:
2Kč dají za 16 špendlíků apod. Vahadlo si
každý mohl připravit, jak chtěl, zapotřebí bylo: 2 velké kádinky, tyčka ze stavebnice Merkur s lichým počtem dírek, něco,
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do čeho si dané předměty dáme, abychom
je mohli zvážit (nejčastěji jsme z kapesníků a papírů udělali kornout), a samozřejmě něco, s čím to všechno dáme dohromady (svážeme, slepíme…), takže lepenka
nebo třeba klubko provázku. Paní učitelka nám na začátku popsala, jak by naše
vahadla měla vypadat a fungovat. Zároveň nám vysvětlila, jak bychom měli vážit
a celou naši práci provádět. Také nám sdělila, že to nebude práce pro jednotlivce,
ale pro skupinky. Podle předchozího plánu jsme měli být pouze ve dvojicích, ale
nakonec jsme byli po třech nebo po čtyřech. Ale zpět k vážení! Naše vahadla
fungovala tak, že jsme do jednoho kornoutu dali určený předmět a do druhého
jsme dávali tak dlouho hřebíky a špendlíky, dokud se oba kornouty nevyrovnaly
do stejné výšky. Pak jsme ještě daný předmět zvážili na gramy na běžné váze. Vše
jsme zapisovali do tabulky, a když jsme
ji na konci druhé hodiny měli vyplněnou
správně, dostali jsme jedničku. Když už
jsme to všichni všechno dodělali, bavili
jsme se a porovnávali výsledky různých
skupin.
Myslím, že to byly dobře připravené
dvě hodiny fyziky, a doufám, že budeme
podobné výzvy řešit častěji.:)
Za celou 6.B sepsala Adéla Bitnarová
Foto Fyzika

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Vážení čtenáři,
měsíc uběhl jako voda a my jsme tu s další dávkou informací o dění na naší škole.
V minulém příspěvku jsme Vás informovali o úspěších našich žáků v různých
soutěžích. Ani v uplynulých týdnech žáci
nezaháleli. M. Dítětová z 5. A postoupila v recitační soutěži do krajského kola.
V okresním kole soutěže v anglickém jazyce v kategorii I. A obsadil M. Nechvátal
(7. D) 1. místo a M. Čížek (8. C) v kategorii II. A získal 3. místo. Všem soutěžícím
blahopřejeme.
Nejen budoucí žáky 6. tříd a jejich rodiče jsme přivítali 1. 3., kdy se na naší škole konal „Den otevřených dveří“. Kolegové
I. Šimurdová a Z. Borna a žáci 6. D a 7. D
pozvali zájemce i na školní pozemek, aby
si prohlédli, jaká zvířata chováme a jaké
podmínky pro výuku (zejména přírodopisu a pracovních činností) zde mají žáci
vytvořeny. Někteří si vyzkoušeli studijní koutek v ekologické učebně, jiní se nechali provázet žáky a pozorně poslouchali jejich výklad a sledovali krmení osmáků
a činčil. „Věříme, že jsme naše návštěvníky zaujali a že jim rozchodník, který dostali na památku, poroste do krásy,“ dodává
I. Šimurdová.
Do naší školy jsme pozvali i budoucí prvňáky s rodiči. V úterý 15. 3. se ko-

ŠKOLY
nal v pořadí již třetí „Komenďáček“. Jako
vždy panovala příjemná atmosféra a plné
pracovní nasazení dětí. Tentokrát se děti
bavily pohádkami, skládačkami, pexesy
a dalšími úkoly, které pro ně připravily
kolegyně z 1. stupně. 19. 4. se uskuteční
poslední setkání zaměřené na rozvoj početních představ.
Víme, jak důležité je, zvlášť v době, kdy
děti dávají přednost posezení u moderní
počítačové technologie, zapojit je do pohybových aktivit, a proto se již od února
jednotlivé třídy 1. stupně účastní náborové a popularizační akce „Fotbal do škol“.
Mgr. Ondřej Nejman a jeho kolegové z FK
Náchod pro děti připravili přibližně hodinovou ukázku fotbalového tréninku. Žáci
si pod jejich vedením zkoušejí svou rychlost a obratnost při různých hrách, při vedení míče i při střelbě na branku.
Nejen zdokonalit se v němčině bylo
důvodem, proč se skupina deseti žáků
za doprovodu paní učitelky Majerové vypravila vlakem do německého partnerského města Halberstadtu. Více na webových stránkách města.
Současně s tímto pobytem ještě proběhl tradiční Mezinárodní kemp v německém pohoří Harz, kterého se zúčastnilo 10 žáků 8. a 9. roč. naší školy, 10 žáků
z německé partnerské školy Am Gröpertor z Halberstadtu a z holandské školy
ve Woldendorpu. Zabývali se společným
tématem Národní parky a jejich ochrana. Naše žáky doprovázely paní učitelky
V. Zelená a D. Pavlová.
My se teď ale vydáme na návštěvu k našim
fyzikům.
CO TÍM CHTĚL ISAAC ŘÍCT…
Řeč není o nikom menším, než o fyziku Isaacu Newtonovi a o ničem menším,
než o dalším projektu v hodinách fyziky.
Tentokrát patřila světla ref lektorů
(tedy, spíše zářivek v učebně) sedmákům,
kteří s velikou fantazií, humorem a odhodláním přibližovali svým spolužákům
a paní učitelce Schneiderové taje Newtonových pohybových zákonů. A protože
každá akce, jak pravil uvedený velikán, vyvolá reakci, odcházeli všichni zúčastnění
s úsměvem na tváři a jedničkou k dobru.
Jedničku by si určitě zasloužili všichni,
kdo se účastní, a někteří to činí již opakovaně, projektu Deky z lásky, ale kvůli ocenění to určitě nedělají. Cílem je šít
deky pro děti z České republiky ve věku
od 0 do 16 let, pro děti v obtížné životní situaci – těžce nemocné, dlouhodobě
chronicky nemocné nebo jinak vážně postižené. Celý příspěvek na webových stránkách města.
Až se Vám tento sloupek dostane do rukou, bude možná právě první dubnový
den, apríl, který je prý už od 16. století u nás spojen s různými žertíky a zlomyslnostmi. Historické prameny o původu aprílových žertíků uvádějí, že „smích,
tropený z nachytaných lidí, vznikl původ-

ně z veselé nálady z přicházejícího, usměvavého jara, kdy jaro viditelně přebíralo žezlo
po nevlídné zimě“.
A my vám přejeme krásné a pohodové
jaro a veselou mysl.
Kolektiv ZŠ Komenského

ZŠ PLHOV
Školní družina
ZŠ Náchod-Plhov se představuje
Školní družiny jsou nedílnou součástí
práce každé školy. Rodiče velmi oceňují,
když se školní družina dokáže postarat
o všechny jejich děti v době mimo vyučování, tedy nejen o prvňáky, ale i o děti
starší. Plhovská družina doposud pečuje o všechny děti, které rodiče přihlásí,
rádi bychom tuto službu zachovali i v budoucnu, je to však čím dál tím složitější.
Až spočítáme, kolik budoucích prvňáků bude do družiny chodit, přidáme počty dětí ze 2.a 3. tříd, teprve pak zjistíme,
zda v příštím školním roce se budou moci
přihlásit i všichni zájemci ze 4. a 5. tříd.
Budeme rádi, pokud ano. Plhovská školní družina však není pouhou „odpočívárnou“ dětí prvního stupně. Nabízí spoustu
zájmové činnosti. Chceme vás seznámit
alespoň s některými akcemi, které proběhly během zimy. Ty sportovní organizujeme vždy ve spolupráci s SK Plhov.
Eskymácké hrátky
Únorové počasí letos sněhu nepřálo,
proto se Eskymácké hrátky letos pořádaly netradičně v tělocvičně. Věkově smíšené tříčlenné posádky soutěžily v tradičních severských disciplínách. Týmovou
spolupráci malí lovci ověřovali v překonávání jezera pomocí přenosných ker, cestou pomyslnou severskou krajinou si vyzkoušeli jízdu psích spřeženích se saněmi
na gymnastickém páse. Nechyběl lov ryb
a medvědů. Na závěr se prolézalo eskymáckým tunelem, i bez sněhu bylo radosti dost a dost.
Karneval ve školní družině
Masopustní období jsme zakončili společným setkáním všech oddělení ve společenské místnosti školy. Ke karnevalovému
reji a soutěžím se sešlo přes sedmdesát
zcela maskovaných tanečníků, kteří si
kostým připravili doma. Karnevalu se
však zúčastnily i další děti, které si vyrobily alespoň masku na obličej ve družině. Nejpočetnější skupinou masek byla
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ŠKOLY
zvířátka, druhou početnou skupinu představovaly princezny a víly.
Nejraději hrajeme vybíjenou
V únoru se plhovští hráči utkali s oddílem ASPV z Teplic nad Metují. Naše družstvo pod vedením K. Mlezivové přátelský
zápas s přehledem vyhrálo. Vybíjenou
opravdu umíme a teplické družstvo bylo
na první pohled mladší. Na druhý zápas
se pro zábavu a radost ze hry družstva
promíchala. Ve druhé tělocvičně se hrála přehazovaná, určitě ji zkusíme příští
rok. Na závěr setkání jsme sehráli několik nových rychlých míčových her. Bylo to
bezvadné sportovní sobotní dopoledne.
Ve únoru jsme také vyjeli hrát do Broumova na Okresní turnaj školních družin,
loňský vítězný pohár jsme neobhájili. Přivezli jsme diplom za páté místo.
Zimní pětiboj 2016
Tradiční sportovní akcí na konci zimy
je Zimní pětiboj organizovaný Českou
asociací sportu pro všechny. Soutěží se
v hodu na koš, ve skoku z místa, v počtu
přeskoků švihadla v minutovém limitu,
šplhu na tyči a v člunkovém běhu. Okresní
kolo proběhlo v sobotu 5. 3. v tělocvičně
plhovské školy. Za Plhov závodilo 25 sportovců, 14 postoupilo do krajského kola.
Věra Rýdlová,
vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ Náchod-Plhov

Náchodský zpravodaj

Nová studentská
firma v Náchodě?
Ambiciozní skupina nadějných studentů ze střední soukromé školy cestovního
ruchu ACADEMIA MERCURII v Náchodě se
zapojila do soutěže o nejlepší studentskou
společnost roku v rámci mezinárodního
projektu Junior Achievement. Tým Viam
Vestram si chce na vlastní kůži vyzkoušet,
jaké to je vést společnost od jejího založení až po likvidaci. Mládež s velkým snem
a zodpovědným přístupem k budoucnosti přichází na trh s Cupkinem, ekologicky řešeným kelímkem na vlhčené ubrousky do auta pro jakékoliv použití. Studenti
si stanovili jeden cíl – úspěšně podnikat
s vlastním výrobkem v tržním prostředí.
Již čtrnáctého dubna se utkají v prvním
kole i s ostatními firmami v obchodním
centru Galerie Harfa v Praze.
Studenti 3. B

Základní škola Náchod-Plhov

Pozvánka pro žáky
5. tříd „malých“ škol
Vážení rodiče, žáci 5. tříd, přijměte nabídku plhovské školy pokračovat ve školní práci v 6. ročníku právě
na Plhově. Nabízíme moderní školu,
ve které najde uplatnění každá dívka
i každý kluk.
Ve školní práci klademe důraz na
rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, na výuku cizích jazyků, na
sport, na vytváření spolupracujících
třídních kolektivů.
Tradičně nabízíme program rozšířené výuky tělesné výchovy, testy
do sportovní třídy letos proběhnou
12. dubna.
Pokud máte zájem stát se žáky plhovské školy, ozvěte se nám co nejdříve. Vladimír Honzů, ředitel školy

Děti a učitelé ZŠ Náchod-Plhov
zvou na jarní výstavu

„Pojďte s námi do pohádky“
18.–21. dubna 2016, vestibul

Městské knihovny v Náchodě
Plhovská škola organizuje své jarní výstavy tradičně v prostorách Městské
knihovny v Náchodě. Letos bude výstava motivována pohádkovými příběhy, pro veřejnost bude otevřena v době
provozu městské knihovny.

Obchodní akademie
Náchod obchodovala
v Beránku
Ráno 10. března mířily skupinky mladých lidí do náchodského Beránku. Nešly
za zábavou, ani na divadelní představení, ale spěchaly za obchodem. Jejich cílem
byl totiž 5. regionální veletrh fiktivních
firem, který každoročně pořádá Obchodní akademie Náchod. Je to akce velkolepá, na niž se sjíždějí firmy z Červeného
Kostelce, Jánských Lázní, z Kostelce nad
Orlicí, Trutnova i ze vzdálenějšího Kolína a Poličky, aby spolu poměřily síly při
vzájemném obchodování. Jejich zákazníky a zároveň hodnotiteli jsou vyučující
daných škol a žáci OA Náchod. Soutěží se
o nejlepší katalog, nejnápaditější stánek,
nejšikovnější, ale i nejsympatičtější firmu. Kdo letos zavítal do velkého a malého sálu divadla, mohl si koupit např. kostým na karneval, plavbu luxusní výletní
lodí, krásné hodinky, nebo si dokonce objednat svatební hostinu. Letošních osmnáct fiktivních firem prokázalo, že se už
naučily mnohé z toho, co je nutné k ve-

dení a úspěchu skutečné firmy. A nám
učitelům se potvrdilo, jak důležitou roli
má pro žáky příležitost obchodovat, tedy
představit sortiment a vést obchodní rozhovor třeba i s cizojazyčným zákazníkem.
Tak za rok zase na shledanou!
Naše poděkování za podporu při organizaci veletrhu patří městu Náchod a Královéhradeckému kraji.
Mgr. V. Forejtová

Jak Archa spolupracuje
s náchodskými školami
S příchodem jara přichází všechno to
pěkné, milé a příjemné, na co v mrazivých
dnech všichni čekáme – první hřejivé sluneční paprsky, probouzející se příroda,
barevný svět kolem nás a s tím i příjemnější nálada a radost ze života. Přes to,
že počasí bylo v březnových dnech spíše aprílové, a i my v Arše jsme na to pravé jaro stále netrpělivě čekali, začali
jsme se zabývat velikonočními přípravami a jarní výzdobou. S klienty jsme během tvořivých odpolední vyrobili pomocí plastových lžiček a barev na sklo krásné
dekorace, které se dají zapíchnout do květináče. Tvoření s tímto námětem se budeme věnovat i v dubnu a už se těšíme, jak
dáme Arše nový, svěží, jarní nádech.
Kromě tvořivých dílen v Arše každý
den probíhá už tradiční doučování, což
je stručný název pro aktivitu, která zahrnuje pomoc dětem s veškerou přípravou do školy. Aby tato pomoc byla opravdu účinná a prospěšná, spolupracujeme
při ní velmi úzce s náchodskými základními školami. Jak tato spolupráce vypadá?
Zástupci škol a pracovníci Archy se pravidelně scházejí u kulatého stolu a společně hledají způsob, jak pomoct dětem,
které z různých důvodů nezvládají učivo
nebo mají jiné potíže. V Arše pak aktuálně víme, s čím kterému dítěti pomáhat
a na čem by dítě spolu s rodiči mělo zapracovat v rámci domácí přípravy do školy.
Touto cestou tedy děkujeme všem školám za skvělou spolupráci. Ceníme si jí,
protože je to jeden z účinných způsobů,
jak pomáhat dětem.
Michaela Pišlová, Dokořán z.s.

duben 2016

POZVÁNKY
1. ročník

DOBROŠOVSKÝ
RYCHLONOŽKA

Obecní úřad Zábrodí a Spolek pro sport a cestování – SPACE Vás srdečně zvou
naXV. ročník cestopisných přednášek a setkání cestovatelů

1. ROČNÍK DOBROŠOVSKÉHO RYCHLONOŽKY

Sobota 9. dubna 2016 od 16.00

750 m podzemí, 477 schodů, 70 m převýšení

Běh atraktivním prostředím Pevnosti Dobrošov
Kategorie: muži, ženy, junioři – určeno jak školám, tak dospělým
sobota, 14. 5. 2016, od 8:30 – areál Pevnosti Dobrošov u Náchoda

Horní Rybníky (budova Obecního úřadu)

Program:
16.00 Rumunsko – země klášterů a hor (Dominik Zerzán)
Střípky z Provence (přátelé cestování)
English Riviera vs. Costa Dorada aneb pobyty za prací
(Iveta Raková)
17.30

První tři místa v každé kategorii obdrží hodnotnou cenu
Občerstvení po celou dobu akce zajištěno
Registrace do 10. 5. 2016 přes e-mail: pevnost.dobrosov@seznam.cz
nebo telefon 724 120 498. Startovné 40 Kč za osobu

Akci zaštítilo město Náchod a Regionální muzeum v Náchodě

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
OBLASTNÍ ODBOČKA SONS Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod

Jsme sdružení lidí se zrakovým postižením.
Vytváříme různé aktivity pro zrakově postižené.
Poskytujeme a zprostředkováváme poradenství.
Zajišťujeme výběr vhodných kompenzačních pomůcek.
Nabízíme služby navigačního centra.
Zprostředkováváme bezplatnou právní poradnu.
• Konzultační hodiny pro veřejnost:
Každé pondělí od 08:00 do 12:00 hod.
• Pravidelná posezení s členy odbočky:
Každou poslední středu v měsíci od 9.00 hod.
v zasedací místnosti budovy Městského úřadu,
Palachova 1303, Náchod ve druhém patře budovy.
Kontaktní údaje:
OO SONS Náchod
Palachova 1303, 547 01 Náchod
Tel: 604 972 632
e-mail: nachod-odbocka@sons.cz

19.30

Raná péče Čechy – informace o terénní činnosti
v klientských rodinách (Iva Jungwirthová)
Půl roku v Istanbulu (Petr Ludvík)
Libanon – země nejistoty (Jan Peluňka)
Jordánsko studijně, odborně a cestovně (Matěj Jungwirth)
Divácká soutěž – losování cen
Kiwi trip na Nový Zéland (Vlasta Pazourková)
Canyoning v Utahu (film, Petr Schnabl)

Doprovodný program:
Divácká soutěž o zajímavé ceny
Občerstvení s již tradiční ochutnávkou exotické kuchyně
Vstupné dobrovolné
Výtěžek z akce bude poskytnut Centru pro dětský sluch Tamtam,
o. p. s. – Raná péče Čechy – poskytovateli sociální služby rané péče
pro rodiny s dětmi se závažným postižením sluchu
a na úhradu školného a základních potřeb indického školáka Daniela
v rámci charitního projektu Adopce na dálku
Akci podporují:
Silvagro, LIGO, TF Press, Knihkupectví KIWI, Outdoor Outlets,
Primátor, Coca-Cola, Agentura TAH, Náchodský Swing
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Patch
work
POZVÁNKY, INZERCE

Náchodský zpravodaj

Prož/šité dny
26. - 30. 4. 2016

ve vstupní hale Městské knihovny Náchod
Út 09:00 – 18:00
St: 09:00 - 18:00
Čt: 09:00 - 18:00
Pá: 09:00 - 17:00
So: 09:00 - 11:00

Na výstavu zvou účastnice z náchodských kurzů patchworku pořádaných od roku 2013
v domě Církve bratrské s lektorkami JUDr. M. Máchovou a Mgr. E. Malinovou.

Během výstavy prodej šitých maličkostí, v pátek a v sobotu možno zakoupit galanterní zboží,
látky a doplňky z obchodu Látky Maroli (http://www.latkymaroli.cz).

Informace, fotky a program kurzů najdete na
http://www.patchwork-na-nachodsku.eu.

Česká Saar Gummi
Saar Gummi podporuje
náchodský sport a kulturu

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Operátorka gumárenské výroby
Technik pro projekty junior
Referent technického nákupu

24 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném
zapracování. Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec,
třísměnný provoz.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

825 tisíc korun získaly vloni veřejně prospěšné aktivity
na Náchodsku od červenokostelecké společnosti Saar
Gummi Czech. Z toho přibližně 200 tisíc korun připadá na
ojedinělou formu mikrosponzoringu. V něm zaměstnanci
SGC sami navrhují adresáty podpory a jejich žádosti jsou
vyřizovány podle pevných kritérií přisuzujících spolkům
výsledné částky.
Tradičním adresátem přímého sponzorování byl FK
Náchod. V loňském roce získal fotbalový klub příspěvek
20 tisíc korun, letos 25 tisíc Kč. „Příspěvek využíváme pro
rozvoj mládežnické základny, která je největší v okrese.
Máme 12 mládežnických mužstev hrajících soutěže na
všech úrovních. Vrcholem je účast našich žáků U-12 až U-15
v nejvyšší lize a úspěšná reprezentace U-19 v 2. celostátní
lize dorostu,“ uvádí předseda klubu Milan Vik.
Mikrosponzoring pomohl vloni například fotbalovému
klubu SK Babí Náchod, který získal 6 tisíc korun. "Pro
malý klub, jako je náš, jsou podobné příspěvky podstatné.
Využil jsem nabídky zaměstnavatele, mé žádosti splnily
pravidla a klub, jehož jsem dlouholetým členem, získal
v posledních třech letech příspěvky zejména na nákup
sportovních potřeb. Nakoupili jsme například kužely pro
trénink, poslední příspěvek pomohl při nákupu dresů pro
děti," vysvětluje Petr Perger ze Saar Gummi.
Červenokostelecký výrobce pryžových těsnění pro
každé čtvrté v Evropě vyrobené osobní auto dále podpořil
například adventní koncerty, náchodský hokej nebo
džudisty.

duben 2016

BŘEZINKA, ČESKÝ ROZHLAS

Náchod fandí Andree! Březinka vstupuje do nové sezóny
Náchodská rodačka Andrea Bezděková
je ve finále soutěže Česká Miss 2016, které se uskuteční 2. 4. 2016.
Držíme palce finalistce s číslem 4!

V sobotu 2. dubna 2016 procitnou objekty Běloveského pevnostního skanzenu
ze zimního spánku a uvítají první turisty
v letošní sezóně. Návštěvníkům se tak nabídne možnost ocenit změny a přírůstky
v expozicích Klubu vojenské historie Náchod, jejichž údržbě a rozšiřování se členové spolku věnovali v zimních měsících.
Novinkami se letos pochlubí hlavně interiér pěchotního srubu N-S 82 Březinka,
v němž nejen znalce potěší kompletní sestava dobového mobiliáře, vodoinstalace
přepracovaná podle nově nalezené dokumentace či malé překvapení pro obzvláště zvědavé návštěvníky. Stranou pozornosti turistů jistě nezůstane ani srub N-S
84 Voda nabízející ve své expozici pohled
do historie Československé branné moci,

či objekt N-S 81 Lom, kde návštěvník načerpá informace o výstavbě opevnění.
Na své si letos přijdou i zájemci o akce klubu pro širší publikum: v sobotu 16. dubna se koná komentovaná vycházka po objektech v péči KVH Náchod (včetně těch
běžně nepřístupných) a na neděli 9. října
je připravena repríza mimořádně úspěšné
akce "Hraničáři - kluci pro každou lotrovinu", při níž návštěvníci nahlédnou do reálií života pevnostních osádek. Obě akce
jsou vyhrazeny pro registrované zájemce.
Podrobnosti nejen o nich, stejně jako aktuality z dění v Běloveském pevnostním
skanzenu lze sledovat na facebookovém
profilu Březinky, kde se také mohou hlásit zájemci o spolupráci s klubem či členství v něm.
www.brezinka.cz

Zhubněte
s Českým rozhlasem Hradec Králové
Ples na Jizbici
V prosinci loňského roku přišel nový
majitel hospody Martin Kubelka za starostou SDH Jizbice Petrem Břendou s myšlenkou uspořádat hasičský ples. Jak je
známo br. Břenda se toho ujal. On je prostě zrozen pro pořádání akcí. Oslovil i SK
Jizbice (Patrik Máslo) a přípravy na ples
začaly. Začalo to sháněním cen, hudby
a všeho okolo. Několikrát jsme se sešli
v hospodě, abychom si vždy ujasnili, co
vše máme a co nám chybí. Nálada vždy
byla super. Pomaličku se nám blížil konec února a nám se přibližoval termín plesu. V úterý před plesem jsme se sešli znovu a připravili sál. Opět atmosféra dobrá.
V sobotu v 18 hodin jsme doladili poslední
detaily a akce mohla začít. Sál byl perfektně vyzdobený a vytopený. Cen byl plný
stůl, ač jsme to nečekali, že se nám toho
podaří tolik sehnat. Tím bych chtěl poděkovat všem, kteří se snažili. Ono v dnešní
době to není lehké oslovit firmy, aby něčím přispěly.
Na samotný ples nám přišlo cca 120
lidí, s čímž jsme vůbec nepočítali. Velice
nás to překvapilo. Je pravda, že poslední ples hasičů byl v roce 1987 a sportovní v 90. letech. Je vidět, že lidé mají stále
chuť se bavit. Pro návštěvníky hrála živá
hudba Roušerovci. Ve 21 hodin bylo pro
osazenstvo připraveno překvapení v podobě vystoupení mažoretek z MONA Náchod a ve 22.30 byly předány ceny. Během
celého večera bylo pro všechny připraveno občerstvení. Akce trvala až do ranních
hodin.
Tímto bych chtěl poděkovat všem hasičům Jizbice, sportovcům Jizbice a hospodskému Martinu Kubelkovi za perfektní akci. A moc se těšíme na další společné
akce.
Petr Břenda – SDH Jizbice

6+1 je celoroční projekt Českého rozhlasu Hradec Králové , určený všem, kteří chtějí změnit svůj životní styl.
Jedním z nejčastějších přání žen, ale
i mužů je zhubnout, nebo přesněji vytvarovat postavu, zbavit se přebytečných kilogramů, a tím i vylepšit zdraví. Ať už se
jedná o pět nebo třicet kilogramů, shodit
na váze a ubrat centimetry objemu si žádá
několik zásad. Především zdravou stravu,
pohyb a pevnou vůli. Ta je nutná k překonání těžkých začátků. A právě tyto zásady
jsou základem celoroční výzvy, se kterou
se Český rozhlas Hradec Králové obrátil na všechny posluchače, kteří se snaží o změnu životního stylu, někdy po celý
život, a doposud stále marně.
Vše začalo docela nenápadně, když ředitel ČRo Hradec Králové a Pardubice Pavel Kudrna začal shazovat kilogramy
a kolegové jeho snahu začali zaznamenávat. Pohled na tabuli s křivkou měsíční úspěšnosti v kanceláři vedoucí programu Lady Klokočníkové inspiroval další
kolegy a vznikl nápad, vyzvat další k následování. Začátkem roku se po důkladném zkoumání životního stylu vytipovalo sedm rozhlasáků, a to tak, aby se
každý z posluchačů v některém z vybra-

ných typů našel. Šestku hubnoucích moderátorů, editorů a manažerů v projektu
vyvažuje jeden zprávař, který by naopak
chtěl přibrat kila.
Nápad dobrý, ale podaří se to? Tuto
otázku jsme adresovali začátkem roku
osobě, která má s podobnými výzvami
největší zkušenosti – doktorce Kateřině
Cajthamlové, lékařce, internistce, psychoterapeutce a v neposlední řadě moderátorce mnoha pořadů s touto tématikou,
jejíž heslo „ nejhorší je hubnout špatně „,
si sedm odvážných vzalo za své. Ale nejsou to jen její rady, které posluchačům
v pravidelných pořadech Český rozhlas
nabízí. Do projektu se zapojili i další odborníci, lékaři , nutriční poradci a osobní
trenéři, kteří dávají pravidelně ve vysílání rady každou neděli dopoledne v týdeníku Šarm a ve středu dopoledne v rubrice
6+1. Své zkušenosti se změnou životního
stylu přidávají i slavné osobnosti a jednou
měsíčně se v Radiokavárně Českého rozhlasu Hradec Králové scházejí posluchači s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou
a v přímém přenosu dostávají odpovědi
na různé otázky. Další setkání v Radiokavárně budou 8. dubna, 29. dubna, 27. května, 1. července, 2. září, 30. září a poslední
2. prosince vždy v deset hodin dopoledne.
Jste srdečně zváni.
Všechny odvysílané rady také navíc
najdou návštěvníci našich internetových
stránek hradec.rozhlas.cz a v magazínu
Českého Rozhlasu Hradec Králové Šarm.
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HOPSÁČEK, ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ

Náchodský zpravodaj

MC Hopsáček
www.hopsacek.cz
Co chystáme na DUBEN?
22. dubna v pátek odpoledne se můžete již tradičně těšit
na Čarodějnice na dopravním hřišti, opět s doprovodem Rodinných pasů, chybět nebudou soutěže, opékání, prostě vše, co
k této akci patří.
A teď už popořádku. Je nejvyšší čas přihlásit děti na příměstské
tábory nebo pobytový tábor na Pavlišově - stále máme volná místa, zlevněné platby platí pro úhrady do 1. 5. 2016.
10. dubna v neděli odpoledne se připojíme k celorepublikové
akci – Závod ve sportovní chůzi s kočárky – Strollering – bližší informace najdete na facebooku, zde je i odkaz, kde se můžete předem přihlásit, přihlášky budou možné i na místě. A o co
půjde? Prostě si spestřit nedělní odpoledne a donutit se vyšlápnout si ven a užít si i toho trochu legrace.
11. dubna se dopoledne můžete těšit na krátkou besedu s malou pozorností od společnosti DOVe.
14. a 28. dubna proběhne tradiční stříhání dětských vlásků.
15. dubna v pátek odpoledne přijďte pobýt do herny, která
bude volně přístupná od 15.30 do 18.30 hod. Poslední šance před
létem vyřádit se na trampolíně, určitě nafoukneme klouzačku
a oprášíme veškerý vozový park :-)
16.dubna od 9 hod – tvoření na téma „Učíme se Twist Art“
–jedná se o metodu, při které se využívá barvený kroucený
provázek ze speciálního papíru – papír má typický melírovaný vzhled, který tak zajistí originalitu každého výrobku. Jeho
zvláštností je i to, že lze omývat vlažnou vodou, proto je vhodný k využití jako dekorace interiérů, doplněk háčkování apod.
Na kurzu se naučíte vytvořit kytičku (narcis), vytvoříte si celkem 5 kytiček, které spojíte, ozdobíte okvětními lístky. Cena je

1.

Cestování v čase

11. - 15. 7. 2016

POZOR!!!

Lenka Horáková
Pro děti 6 - 10 let
jídlo vlastní
750,-- / 950,-(táborová vedoucí, 37 let – celodenní výlety po okolí - vlakem, busem každý den )

2.

Z pohádky do pohádky

Miroslava Ţiţková
(pedagog, 40 let)

3.
4.

25. - 29. 7. 2016

Pro děti 4 - 8 let

950,-- / 1150,--

Týden se skřítky !

Lucie Pošvářová
(pedagog, 37 let)

6:30 – 16:00 hod

6:30 – 16:00 hod

08. - 12. 8. 2016

Pro děti 3 - 8 let

950,-- / 1150,--

Sportovní týden s in-line

6:30 – 16:00 hod

15. - 19. 8. 2016

Dominika Špetlová
Pro děti 6 - 10 let
(studentka – akreditace vedoucí táborů MŠMT, 20 let, 4 roky praxe,
Lektorka in-line p. Páslerová – výuka cca 1 hodina denně)

1000,-- / 1200,--

6:30 – 16:00 hod

Úhradu tábora za niţší zvýhodněnou cenu proveďte bez vyzvání převodem na účet nejpozději do 1.5.2016.
Změnu úhrady moţno osobně dohodnout. Na www stránkách nebo facebooku najdete bliţší informace (storno poplatky apod.)
Do poznámky k platbě napište jméno dítěte a číslo tábora (Např. – Lukáš Krtička TC1)
Bližší informace na tel.: 608970406 Simona Hlavatá
V případě platby po 1.5.2016 platí vyšší cena.

Přihlášku zasílejte na email: simona@hopsacek.cz – uveďte jméno, příjmení dítěte, zákonného zástupce a telefon, RČ dítěte, bydliště, ZP a číslo tábora
Cena (mimo tábor číslo 1) zahrnuje stravování, pitný režim, spotřebovaný materiál, jednodenní výlet a jedno nocování v Klubu.

Klub SUN Náchod, občanské sdružení

Zelená 157, 547 01 Náchod
IČO: 26659280
KB Náchod č.ú.: 78-8963820227/0100

www.hopsacek.cz

Klub SUN Náchod, o.s., MC HOPSÁČEK
pořádá pro děti od 6 do 10 let
( vhodné pro začínající táborníky)

LETNÍ

POBYTOVÝ

10.– 15.7. 2016

TÁBOR

Kapacita tábora max. 20 dětí

Platba na účet nejpozději do 1.5.2016 – 1900,-- Kč, jinak 2200,-- Kč
Místo: Základna Pavlišov, Náchod – stany s podsadou, zděná kuchyň i wc, elektrika
Předběžné přihlášky, podrobnější informace, storno poplatky a dotazy v Klubu SUN osobně
na e-mail: hopsacek@seznam.cz
nebo tel. 608970406 Hlavatá Simona
www.hopsacek.cz

50 Kč. Vceně je materiál i lektorné. Přihlášky prosím na email hopsacek@hopsacek.cz nebo na tel. 608 970 406. Přihlášky prosíme nejpozději do 10. dubna.
22. dubna – pátek od 18 hodin – Qigung – přihlášky nejpozději do čtvrtka večer na tel. 736 671 051
Po celý měsíc duben samozřejmě i na dále probíhají pravidelné týdenní aktivity – dopolední setkávání maminek s dětmi,
cvičení, hraní, zpívání, odpolední kroužky i večerní FIT program.
Na většinu aktivit můžete přijít bez ohášení, platí se jednorázová návštěva.
Děkujeme všem aktivním maminkám za dosavadní pomoc s organizováním jednorázových akcí a pokud i vy máte chuť se jakkoliv zapojit, neváhejte, budeme moc potěšeni.

Školské zařízení

pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého kraje
Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod, 491 428 345,
Kontakt: Mgr. Markéta Mrázková, 722 569 515, email: mrazkova@
cvkhk.cz, web: www.cvkhk.cz
Stimulační program MAXÍK
1. duben 2016, 8.30–16.30 hodin / lektor. Mgr. Pavla Bubeníčková a PaedDr. Zdeňka Janhubová
English–Fun and Practical
14. duben 2016, 9.00–13.00 hodin / lektor. Mgr. Michaela Čaňková
Děti potřebují hranice
18. duben 2016, 9.00–13.00 hodin / lektor. PhDr. Jana Mervartová
Vedení porad ve škole
19. duben 2016, 9.00–15.00 hodin / lektor. Mgr. Bc. Miroslav
Jiřička
Jak vzniká film aneb Na návštěvě ve studiu
20. duben 2016, 8.30–13.00 hodin / lektor. Vladimír Beran–v ZUŠ
v Polici nad Metují
Role genetiky u žáků s nejrůznějším zdravotním postižením
25. duben 2016, 9.00–13.00 hodin / lektor. MUDr. Pavla Solařová
Netradiční malba–výtvarná dílna
26. duben 2016, 10.30–15.30 hodin / lektor. MgA. Lukrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D.
Klima školy a klima školní třídy
27. duben 2016, 9.00–15.00 hodin / lektor. Mgr. Jiří Sixta
Masožravé rostliny vás chytí
28. duben 2016, 13.00–16.00 hodin / lektor. Martin Spousta
Děti cvičí–zábava, spontaneita, pravidla
29. duben 2016, 9.00–13.00 hodin / lektor. Ing. Lenka Jebousková
BONUS–na pracovišti v Hradci Králové–pro zájemce o divadlo.
Současné české drama
7. duben 2016, 12.30–16.30 hodin / lektor. PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.

duben 2016

o
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í
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l
s
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N s ředitelkami
mateřských škol

Vše, co vás zajímá o mateřských školách
v Náchodě, se dozvíte na setkání
dne 13. 4. 2016
v prostorách SVČ Déčko Náchod.
Ředitelky všech sedmi mateřských
škol vám odpoví na dotazy v době
od 10.00 do 12.00 hodin
a od 16.00 do 18.00 hodin.
Zjistíte, co veřejné mateřské školy
v Náchodě nabízí,
co mají společného, v čem se liší,
a budete mít možnost nahlédnout do
činností a aktivit jednotlivých škol.
Těšíme se na shledanou!
Ředitelky MŠ Alšova, MŠ Březinova,
MŠ Havlíčkova, MŠ Komenského, MŠ
Myslbekova, MŠ Vančurova a MŠ Vítkova

POZVÁNKY

Regionální muzeum v Náchodě
zve Vás a Vaše děti na tvořivou
dílnu, kde si budete moci vyrobit

které můžete použít jak na čarodějnický rej, tak
na lampionový průvod.
KDE: v přednáškovém sálu muzea v 1. patře Staré
radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě
KDY: 30. 4. 2016 od 9.00 do 12.00 hod.
VSTUPNÉ: 40 Kč/
vstup účastníků omezen na 25 osob.
Pokud se chcete zúčastnit, přihlaste se do
20. 4. 2016
na e-mail: stehlikova@muzeumnachod.cz,
tel. 491 423 248,
mobil777 029 880
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OKÉNKO ZASTUPITELŮ, KINO VESMÍR

OK É N KO zastupitelů
S ohledem na události posledních dnů a týdnů, které vedly až
k rezignaci Ing. Tomáše Šuberta na funkci místostarosty a k návrhu starosty Jana Birke na své odvolání bychom rádi upřesnili
některé okolnosti, které doposud nebyly jasně řečeny.
1. Vedení města mělo informace o vysoké hladině arsenu v minerální vodě Ida i o rizicích z toho plynoucích. Přesto byl
prameník uveden do provozu bez zařízení na odlučování arsenu. Stav trval, i když bylo jasné, že se Ida odebírá a konzumuje ve velkém množství.
2. Vedení města zprovoznilo vrt IDA I bez povolení ministerstva zdravotnictví, porušilo usnesení rady města a ignorovalo odborný posudek, vypracovaný ještě před zprovozněním prameníku. Ten minerálku nedoporučoval bez separace
arzenu ani jako vodu pitnou, ani jako vodu léčivou.
3. Vedení města v této kauze opakovaně předkládalo radním,
zastupitelům i veřejnosti neúplné, zavádějící a někdy i nepravdivé informace. Většinu důležitých informací zveřejnilo vedení města až poté, co šestice zastupitelů získala písemné dokumenty z Ministerstva zdravotnictví, rozhodla
se je poskytnout veřejnosti a radnici zaslala otevřený dopis.
Oceňujeme, že z těchto příčin vyvodili vrcholní představitelé
města osobní zodpovědnost a velmi si toho vážíme. Jde o jediný
možný způsob, jak v nastalé situaci znovu získat důvěru občanů
v zastupitelský sbor města Náchoda a jeho vedení. Považujeme
však za nešťastné, že jasné a jednoznačné důvody ani v rezignaci pana místostarosty, ani v odůvodnění hlasování o důvěře
pana starosty, nezazněly.
Celý případ je nyní, zdá se, politicky uzavřen. Pochybení ale
bylo bohužel tak zásadního rázu, že další kroky, ať již ze strany
Ministerstva zdravotnictví, nebo některých poškozených stran,
se nedají vyloučit. A jak tomu bývá často v situacích, kdy selže
vedení, nejvíce na to bohužel doplatí ti, kdo za to mohou nejméně. Tedy běžní občané, kteří doufali v brzké čerpání Idy z prameníku a obnovení lázeňské prestiže našeho města. V tomto směru
nás všechny čeká ještě hodně práce. Jsme na ni připraveni a chceme jí věnovat svůj čas, energii i znalosti.
Ing. Aleš Cabicar (TOP09)
RNDr. Věra Svatošová (TOP 09)
Michal Kudrnáč (Nezávislí a Zelení)
Mgr. Jan Ježek (Nezávislí a Zelení)
Mgr. Karel Petránek (Východočeši)
Mgr. František Majer (Starostové a Nezávislí)

SVĚTOVÁ OPERA, BALET a KONCERT

to vše v kině Vesmír v Náchodě v dubnu 2016
Sobota 2. dubna v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
MADAME BUTTERFLY
Hudba: Giacomo Puccini. Úchvatná inscenace Anthonyho
Minghelly diváky okouzluje již od své premiéry v roce 2006.
Tentokrát se v titulní roli objeví jedna z nejlepších současných
představitelek Madam Butterfly, sopranistka Kristine Opolais.
Námořního důstojníka Pinkertona, který jí zlomí srdce, bude zpívat Roberto Alagna. Orchestr Metropolitní opery bude řídit Karel Mark Chichon. Nastudováno v italském originále a uváděno
s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné
(studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.

Náchodský zpravodaj
Neděle 10. dubna v 16.45 hodin
Satelitní přímý přenos baletního představení z Velkého divadla v Moskvě
DON QUIJOTE
Hudba: Ludwig Minkus, choreografie: Alexei Faděječev
„Balet plný technických fines, jeden z celosvětově nejoblíbenějších titulů, Carmen v baletu“ – je klenotem klasického baletního repertoáru po celém světě. Ale jeho pravý domov je v Bolšoji,
kde měl světovou premiéru (1869) v choreografii otce klasického baletního repertoáru Maria Petipy, z jehož odkazu vychází
i choreografie přenosu Alexeje Faděječeva, bývalého uměleckého šéfa souboru. Na pozadí komediálního příběhu o strastiplné,
ale i komické cestě dvou milenců k sobě, se odehrává nádherný, temperamentní balet plný horkého španělského slunce podle románu Miguela Cervantese. Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč
(studenti, důchodci, ZTP), baletní abonentní 230 Kč.
Sobota 16. dubna v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
ROBERTO DEVEREUX
Hudba: Gaetano Donizetti. Sopranistka Sondra Radvanovsky
ztvární v průběhu jediné sezóny všechny tři Donizettiho tudorovské královny. Tento extrémně náročný a ojedinělý počin
kdysi proslavil sopranistku Beverly Sills a od té doby se o něj
na newyorských jevištích nikdo nepokusil. V závěrečné opeře
trilogie, kterou režíruje Sir David McVicar, zpívá Radvanovsky
královnu Alžbětu I., která je nucena podepsat rozsudek smrti pro
Roberta Devereuxe, šlechtice, jehož miluje. Devereuxe ztvární tenorista Matthew Polenzani a hvězdný kvartet uzavírají mezzosopranistka Elīna Garanča a barytonista Mariusz Kwiecień. Donizettiho skvostné dílo bude řídit specialista na belcanto Maurizio
Benini. Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti,
důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
Pátek 29. dubna v 19.30 hodin
Satelitní přenos koncertu z Berlína
JARNÍ KONCERT BERLÍNSKÉ FILHARMONIE
Dirigent: Andris Nelsons. Program přenosu: Úvodní dokument:
Richard Wagner: Parsifal – Předehra a Kouzlo Velkého pátku.
Anton Bruckner: Symfonie č. 3 d moll. Andris Nelsons je považován za jednoho z nejlepších interpretů Richarda Wagnera.
Představí zcela novou inscenaci Parsifala na Slavnostech Richarda Wagnera v Bayreuthu letos v létě. V předstihu s Berlínskými
filharmoniky předvede předehru a Kouzlo Velkého pátku z tohoto skvostného Wagnerova díla. Ve druhé půli koncertu zazní Symfonie č. 3 d moll Antona Brucknera, která byla věnována z úcty právě Wagnerovi.
Vstupné 220 Kč, v předprodeji do 17. 4. 2016 200 Kč.
Sobota 30. dubna v 18,45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
ELEKTRA
Hudba: Richard Strauss. Geniální režisér Patrice Chéreau (Z mrtvého domu) se už nedožil toho, že se jeho skvostná inscenace
Elektry, která byla uvedena v Aix-en-Provence a v Miláně, dostala i na jeviště Metropolitní opery. Jeho ohromující vize však
stále žije v umění sopranistky Niny Stemme, jejíž podání Straussových a Wagnerových hrdinek je v současném operním světě nepřekonatelné. V Elektře je dokonalým zosobněním pudové
touhy po pomstě. Spolu s ní se na jevišti Metropolitní opery objeví legendární mezzosopranistka Waltraud Meier jako Elektřina
chladná a vypočítavá matka Klytaimnéstra a sopranistka Adrianne Pieczonka s basistou Erikem Owensem jako Elektřini nešťastní sourozenci Chrysothemis a Orestes. Za dirigentským pultem stane Chéreauův blízký hudební spolupracovník Esa-Pekka
Salonen. Nastudováno v německém originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
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POZVÁNKY

Město
Náchod
si vás dovoluje
pozvat na

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ R ADNICE
sobota 16. 4. 2016
9.30 – 17.00 hodin
(prohlídk y po 30 minutách)

Pro návštěvníky se otevřou
prostory, k am se během roku
běžně nedostanou. Zajištěn bude
průvodce s odborným výkladem.
Dále nabízíme k zakoupení
upomínkové předměty – mince,
skleničky, brožury o r adnici
a další zajímavosti.

Město Náchod a Klub SUN Náchod
vás srdečně zvou na

ČARODĚJNICE
NA DOBROŠOVĚ
30. dubna 2016
PROGRAM

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

Doprovodný program

ukázky výcviku psů, šlapací káry, tetování na tělo, malování na obličej,
jízda na koni, pro děti jsou připraveny soutěže včetně odměn a špekáčku zdarma

Autobusové spojení Dobrošov
16.30 … Odjezd z autobusového nádraží Náchod

(autobusové nádraží – zastávka u nemocnice – Dobrošov)

19.45 … Odjezd z Dobrošova
23.00 … Odjezd z Dobrošova

Akci podpořili: Jiráskova turistická chata Dobrošov,
KČT Náchod
Náchod
1914

1254

1904

MĚSTSKÉ DIVADLO

MĚSTO

RADNICE

grafika a tisk

Město Náchod, Regionální muzeum v Náchodě
a Státní okresní archiv Náchod vás zvou na

VÝSTAVU
VĚNOVANOU
ARCHITEKTU
JANU LETZELOVI
recepce Hotelu U Beránka v Náchodě
od 12. dubna 2016
K vidění budou kromě fotografií
a osobních předmětů ze života náchodského
rodáka také stavební kameny z tzv. Atomového
dómu v japonské Hirošimě postaveného
dle návrhu Jana Letzela.
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DÉČKO, INZERCE

Náchodský zpravodaj

Praktický lékař pro děti a dorost
BROUMOV
Pro naši zavedenou a fungující ordinaci v krásné lokalitě Broumovska hledáme lékaře/lékařku
Nabízíme:
Nadstandardní mzdové ohodnocení
– měsíční mzda od 80 000 Kč + motivační odměňování
Týden dovolené navíc, další placený týden na odborná školení a další 3 dny na zotavenou
Podporu dalšího vzdělávání – firemní vzdělávání, odborná literatura apod.
Možnost úpravy pracovní doby dle požadavku nového lékaře/lékařky
Příjemné pracovní prostředí – vybavená ordinace se zázemím, prostorná čekárna, parkování
Výborná, zkušená sestřička s dlouholetými zkušenosti
a znalostmi obvodu
Nabídka ubytování v totožném objektu ordinace/ příspěvek
na ubytování/přidělení městského bytu při nástupu – dle
požadavku nově příchozího lékaře/lékařky

V případě zájmu nás prosím kontaktujte:
MediClinic, a. s.
www.mediclinic.cz
Hana Janečková
Tel: 733 679 623, e-mail:hana.janeckova@mediclinic.cz
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SPORT

Finále PLAY OFF

Nejlepší sportovci okresu
Náchod za rok 2015

Finálové zápasy těchto soupeřů byly zcela jistě vyvrcholením
letošní sezóny krajské ligy. Utkaly se v něm ofenzivně laděné
týmy, které v této hokejové sezóně předvedly konstruktivní hokej. Na základě výsledků v posledních dvou měsících byl favoritem tým ze Dvora. Samozřejmě společně s hráči a realizačním
týmem šly do boje o titul se zvednutou hlavou a chutí zvítězit.
Je dobré si připomenout, že v současném hráčském kádru a realizačních týmech obou soupeřů je mnoho hokejových osobností, které mnoho let hrály a fungovaly ve společném klubu HC
Dvůr. Král. – Náchod. Na straně Dvora to je Petr Zmítko, Jakub
Vitebský, Karel Laš, David Mišinec, Martin Lelka Tomáš Veselý, Tomáš Rychtera a Patrik Černota. V Náchodském týmu v této
sezóně hrají Vašek Mertlík, Filip Kosík, Martin Leeder, Petr Zeman, Filip Havrda, Šimon Macháň a Michal Presse. Mezi funkcionáři jsou Jan Leeder, Miloš Hlavsa, Ivo Polan, Ludvík Berger
a Zdeněk Pištora.
Hokejový klub Dvůr Král. – Náchod byl založen v r. 2002
za účelem zkvalitnění práce s hokejovou mládeží v obou městech a fungoval až do r. 2010. Bylo to logické řešení pro mládežnický hokej v Náchodě i ve Dvoře Králové n. L., který dosahoval
výborných výsledků v krajské soutěži a chtěl postoupit za vyšší kvalitou žákovské soutěže. Toto spojení umožnilo oběma klubům hrát „Žákovskou ligu“, která byla v dané věkové kategorii
nejvyšší soutěží ČR.
Zakladateli klubu HC Dvůr Král. – Náchod a vedením klubu
byli Ing. Vladimír Lagutin a Ludvík Berger. Klub využíval ke své
činnosti dvou moderních krytých stadionů v Náchodě a ve Dvoře Králové n. L. Veškeré úsilí funkcionářů, trenérů a rodičů bylo
věnováno hokejové mládeži a to se projevilo v kvalitě výsledků, které hráči dosahovali. Již v první sezóně dokázal tým 8. tř.
ve své soutěži porazit týmy Hr. Králové, Berouna a Nymburka.
V dalších sezónách přišla vítězství v ostatních kategoriích. Dvakrát byl tento klub účastníkem Mistrovství ČR žákovských kategorií, třikrát byl v kvalifikaci o postup do ligy dorostu nebo
juniorů. Pravidelně byl klub hodnocen ČSLH KvH kraje jako nejúspěšnější mládežnický klub našeho kraje.
Více jak 18 talentovaných hráčů klubu bylo uvolněno do renomovaných hokejových klubů, které hráli nejvyšší hokejové soutěže ČR. Mezi nejúspěšnější hokejisty, patří Tomáš Filippi, Jan
Berger a Jaroslav Pavelka.
Ludvík Berger, Manažer HC Náchod

V pátek 18. března byli vyhlášeni nejúspěšnější sportovci okresu Náchod za rok 2015. Udílení ocenění se odehrává napříč okresem. Anketa je vyhlášená pro všechny sportovní organizace i pro
jednotlivce, kteří působí v okrese Náchod. Letos bylo nominováno 32 sportovců a 10 kolektivů, kteří splňovali vyhlášená kritéria.
Kategorie – vítězové
– kolektiv mládeže TJ. Sokol Krčín družstvo dorostenců národní házená
– jednotlivci mládež Michal Jerman TJ Delfín Náchod plavání
– trenér roku Aleš Žďárský atletika Nové Město nad Metují
– handicapovaný sportovec Aleš Kisý lukostřelba Nové Město
nad Met.
– motoristický sport Jiří Svoboda moto trial SVOFE Trial Team
– hvězda deníku Nikola Valentová MONA Náchod
– kolektiv dospělých SK Nové Město nad Met. družstvo žen atletika
– jednotlivci dospělí Pavel Janeček plavec TJ Delfín Náchod
Podrobné výsledky najdete na www.cushk.cz/na/ Hana Kopecká

HC Náchod versus HC Rodos Dvůr Králové n. L.

Krásný hokejový příběh
Náchodský odchovanec JAN BERGER se v mládežnických letech přesunul do Hradce Králové, kde nakoukl i do seniorského
hokeje a probojoval se do první ligy. Letos nastupoval za prvoligové Litoměřice a jeho poctivé výkony ho dostaly zpátky pod Bílou věž. Extraligová pozvánka ze strany Mountfieldu HK se nedala odmítnout. Zarputilý útočník ji chytl za pačesy přesně tak, jak
se má. Ve všech zápasech, ve kterých nastoupil, bojoval, dřel...
Díky tomu se dostal do sestavy pro východočeské derby… a co
víc… Prestižní duel rozhodl vítěznou trefou, která pro něj byla
premiérová v extralize!
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – duben 2016

FK Náchod

1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
2. 4. 2016 15.00
TJ Červený Kostelec – PSJ Jihlava
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
2. 4. 2016 11.00
SKK Primátor Náchod A – KK Slovan Rosice
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
9. 4. 2016 11.00
SKK Primátor Náchod B – Bižuterie Jablonec n. N.
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
9. 4. 2016 15.00
SKK Primátor Náchod – TJ Lokomotiva Trutnov
Divize: (hrací den – pátek)
1. 4. 2016 17.00
SKK Primátor Náchod B – SKP Hradec Králové
15. 4. 2016 17.00
SKK Primátor Náchod B – SKK Hořice v Podkr. B
Mistrovství ČR dorostenek
36 nejlepších hráček ČR v kategorii 15 – 18 let
30. 4. 10.00–21.00		
soutěž v disciplíně 120 hs
1. 5. 8.00 – 13.00		
finále soutěže v disciplíně SPRINT
8. ročník Memoriálu Františka Majera
soutěž dvojic neregistrovaných kuželkářů a kuželkářek
denně		 do 14. 4. 2016
Kvalifikace
23. 4. 10.00–18.00 Finále

A muži – krajský přebor
Sobota 2. 4. v 16 hodin
– Sokol Kratonohy
Sobota 16. 4. v 17 hodin
– SK Týniště nad Orlicí
Sobota 30. 4. v 17 hodin – SK Jičín
B muži – I. B třída
Neděle 10. 4. v 16.30 hodin
– TJ Velešov Doudleby nad Orlicí
Neděle 1. 5. v 17 hodin – TJ Velké Poříčí
A dorost (U19) – dorost II. liga
Sobota 2. 4. v 10 hodin – Baník Most
Sobota 16. 4. v 10 hodin – Benešov
Sobota 30. 4. v 10 hodin – Meteor Praha
Všechna utkání se hrají na stadionu v Bělovsi HP č. 1 – tráva nebo HP č. 2 – umělá tráva. Občerstvení zajištěno.

20. ročník Poháru
mladých nadějích v kuželkách

čtyři zlaté v 1. kole českého
poháru a B-limit OH

V Olomouci na osmi dráhové kuželně se
uskutečnil 20. ročník Poháru mladých nadějí v kuželkách.
Tento jubilejní ročník skončil úspěchem
mladých náchodských kuželkářů.
Pohár mladých nadějí je dlouhodobá celostátní soutěž, ve které je zapojeno víc
jak 400 dětí. Do finále této soutěže postupuje na základě výsledků z šesti turnajů
konaných od září 2015 do února 2016 šestnáct nejlepších v každé kategorii.
Náchodští mladí kuželkáři měli ve finále, které se uskutečnilo 6. 3. 2016 v Olomouci nejpočetnější zastoupení z více jak
50 klubů celé České republiky.
V nejprestižnější kategorii starších
žáků zvítězil Denis Hofman. Druhé místo v kategorii mladších žákyň vybojovala nadějná Michaela Dušková. V této kategorii se na celkovém 5. místě umístila
Veronika Kábrtová, kam ji posunul z desáté příčky třetí nejlepší nához ve finále
mladších žákyň. V této kategorii se ještě
na 16. místě umístila talentovaná Barbora Lokvencová.
Úspěšné vystoupení mladých kuželkářů Náchoda podtrhla svým třetím místem
celkového pořadí v kategorii starších žákyň Helena Mervartová, která je velkým

Denis Hofman (uprostřed) – vítěz Poháru
mladých nadějí, František Hejna (vpravo)
– vybojoval účast na M ČR žáků

příslibem do budoucna. V této kategorii
se na 14 místě umístila Barbora Bajerová,
která si tak spolu s Mervartovou zajistila i účast na Mistrovství ČR žákyň a na
16. místě skončila Lucka Slavíková. V kategorii mladších žáků byla snad největší
konkurence a Martin Hanuš vybojoval velice pěkné 7. místo.
Všem účastníkům touto cestou ještě
jednou blahopřeji k dosaženým výsledkům a poděkování patří trenérům, klubu za vytvořené podmínky a především
vedení Města Náchoda, za podporu sportovní činnosti, nejen té kuželkářské, bez
které by bylo velice složité zajistit účast
na soutěžích mládeže.
O týden později 13. 3. 2016 se uskutečnilo rovněž v Olomouci finále Českého poháru dorostenců. Mezi dvacet nejlepších
se probojovaly čtyři dorostenky a dva dorostenci. Už z pohledu celkové účasti se
jedná o významný úspěch náchodské
mládeže.
V celkovém hodnocení získala již potřetí za sebou krásné třetí místo Nina Brožková. Kateřina Majerová skončila devátá, Denisa Nálevková 16. a Hana Vaňková
skončila na 19. místě.
Dorostenci šli do finálových bojů z pátého a sedmého místa. Jim se tak nedařilo, ale v tak široké konkurenci se neztratili. Martin Kováčik skončil na pěkném
devátém místě a Tonda Hejzlar skončil
na třináctém místě. Oba dva, stejně jako
Majerová a Brožková si tak zajistili účast
na Mistrovství ČR. Z krajských přeborů
vybojoval účast na M ČR dorostu ještě David Stára, Petra Dušková a Hana Vaňková.
Děvčata mají své MČR na drahách náchodské kuželny 30. 4. – 1. 5. 2016, kde se představí čtyři naše dorostenky. Příznivce kuželek tímto zvu do hlediště.
Za SKK Náchod, Zdeněk Jaroš

Úspěšný Janeček

Jan Pavelka z Delfínu ve finále 100m motýl
Letošní Český pohár v plavání odstartoval 2. ročníkem Velké ceny Hradce Králové.
Po soustředění v Thajsku se zde představili kromě plavců ze Slovenska, SRN, Polska a Rakouska i někteří čeští reprezentanti. Mezi ženami předvedli kvalitní výkony
Martina Moravčíková a Kristýna Horská.
Obě zaplavaly B-limity OH V Riu.
To se podařilo na trati 400 m volný způsob také Pavlu Janečkovi z Delfínu Náchod,
který nyní trénuje v Praze na Strahově pod
Jaroslavem Strnadem z VSC. Janeček dosáhl i nejlépe bodovaného výkonu mezi muži
– 796 bodů FINA a to právě na 400 m VZ
časem 3:57.48.
Celkem Janeček zaznamenal v Hradci
Králové čtyři vítězství. Finalista z mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Izraeli
triumfoval při neúčasti našeho nejlepšího
kraulaře Jana Micky na 200, 400 a 800 metrů volný způsob a také na 200 m polohově.
Ve všech těchto 4 disciplínách se Janeček
vyšvihl do čela letošních českých tabulek.
Životního úspěchu dosáhl 18letý Jan
Pavelka na 100 m motýl, který postoupil
osobním rekordem poprvé 5. časem do nedělního finále Českého poháru. Jeho čas
58,72 je letos v kategorii staršího dorostu
čtvrtým nejlepším. Na dvojnásobné trati
přidal ještě 6. pozici.
Mezi ženami Delfína doplavala nejlépe
Anežka Rožnovská, ve svém ročníku 2002
druhá na 50 m prsa, v celkovém pořadí
na 16. místě ze 45 plavkyň. Její čas 37,23 je
3. časem letošních tabulek tohoto ročníku.				
(pj)

duben 2016

Státní zámek Náchod
V dubnu nabízí náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů druhého patra a Malého okruhu (věž,
terasa a gotické sklepení) o víkendech od 10.00 do 16.00 hodin,
v ostatních dnech prohlídky možné pro objednané skupiny deseti a více osob.
Kulturní akce v dubnu 2016:
17. 4. – Mezinárodní den památek a historických sídel – prohlídky půd nad hlavními zámeckými budovami v 11.00, 13.00
a 15.00 hodin.
Vstup zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu! Více informací na www.
zamek-nachod.cz.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
5 × 10
Výstava k 50. výročí Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna – přízemí, 19. 3. – 12. 6.
Výstava věnovaná historii, činnosti výzkumné a publikační
i působení náchodské galerie v regionu. Koncepčně bude expozice přehledně rozčleněna do pěti částí – dekád padesátileté historie, z nichž každá obsáhne to nejdůležitější z daného časového úseku. Osou výstavy budou sbírkové předměty
GVUN – nejvýznamnější nákupy a dary. Promítány budou neznámé filmové dokumenty z historie galerie.
Joannes Koehler (1896–1976) – Malíř v zapomnění
Zámecká jízdárna – ochoz, 19. 3. – 1. 5.
Galerie výtvarného umění v Náchodě společně s Galerií
města Trutnova připravila výstavu zapomenutému malíři výjimečných kvalit – Joannesu Koehlerovi, který prožil
na Žacléřsku významnou část svého života v nejnuznějších
podmínkách. Vzdělání a talent mu byly příslibem nadějné
umělecké kariéry; jeho tvorbu kdysi obdivoval i císař Vilém
II. Nelehký osud ho však vedl z rodného německého města Küstrin přes Švýcarsko, Francii, Litvu až do poválečných
Sudet, kde nedobrovolně žil do své smrti. Jeho tvorba byla
v mnohém zcela neodvratně determinována životními peripetiemi. Námětově se pohybuje od rutinních žánrových obrázků po mistrovskou krajinomalbu.
Zuzana Růžičková. Něco mezi houbou a tulipánem
Z cyklu umělci do 40 let
Zámecká jízdárna – kabinet kresby, grafiky a fotografie,
24. 3. – 1. 5.
Po ukončení studia propagační grafiky a výtvarnictví
na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti
se mladá výtvarnice věnovala grafickým technikám na pražské Akademii. Svou pozornost zaměřila ke strukturám všeho druhu. Experimentovala s materiály a jejich povrchy, až
dospěla k osobité technice gázotisku – vlastní výtvarný motiv vytváří na povrch stěny ateliéru, pokoje, na strop či podlahu. Z takto vzniklých matric pak tiskne strukturní otisky na gázu. Její práce v sobě spojují částečně restaurátorské
technologie, týkající se především fixace materiálu, techniky tisku z plochy, monotypu, strukturních koláží, ale i fyzické malby.
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

www.mestonachod.cz

ZÁMEK, MUZEUM, GALERIE

Přehled kulturních akcí
v dubnu 2016 v Regionálním muzeu Náchod
Umění a každodennost antického Říma
Do 1. května 2016 je možné ve výstavní síni regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit výstavu věnovanou
životu v antickém Římě. Starověkou kulturu ilustrují sádrové
odlitky antických soch uložených v různých evropských muzeích a dějiny všedního dne jsou zastoupeny drobnými předměty,
které sloužily ke každodennímu užívání. Otevřeno denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hod.
Poklady (nejen) v zemi ukryté
Do 5. června 2016 zveme návštěvníky do budovy stálé expozice
na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě na výstavu Poklady (nejen) v zemi ukryté. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17
hod. Více na straně 19.
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 nebo na e-mailu expozice@muzeumnachod.cz.
Pevnost Dobrošov zve na prohlídku!
Pro letošní sezonu si Pevnost Dobrošov pro návštěvníky připravila řadu novinek a zajímavých akcí. V pevnostní expozici byl
vybudován ojedinělý model lehkého opevnění vz. 36 v měřítku
1:1, který je dobově zařízen, včetně výzbroje a vybavení. Rozšířením stávající expozice mohou návštěvníci v promítacím sále
zhlédnout zajímavý dokument o událostech ze září 1938 na Dobrošově a prohlédnout si nové exponáty.
Změn doznalo i podzemí pevnosti. Byly vybudovány nové expozice mapující práci dělníků v nesmírně těžkých podmínkách
40 m pod povrchem. Ve srubu Jeřáb vznikla nová expozice, kde
se návštěvníci dozvědí něco o jeho historii, ale zároveň jim bude
pomocí trojrozměrných exponátů přiblížen život vojáků v tomto
objektu během zářijové mobilizace v roce 1938.
Kromě nových expozic nabízíme návštěvníkům také řadu zajímavých doprovodných akcí. Dne 16. dubna se koná 25. ročník turistického pochodu Okolo Pevnosti Dobrošov, který pořádá
Klub českých turistů. Jeho účastníci budou mít možnost navštívit
pevnost za mimořádné vstupné pouhých 40 Kč. Zároveň probíhá
akce pro školy s názvem Za obrázek do pevnosti. Záměrem této
akce, jíž se mohou zúčastnit všechny základní a umělecké školy
regionu, bude vytvoření uměleckého díla (obrázek, grafika, fotografie) a jeho zaslání na adresu Regionálního muzea v Náchodě
nejpozději do 1. června. Odborná komise pak předložené práce
vyhodnotí a nejlepší z nich odmění hodnotnými cenami. Záštitu
nad touto akcí převzala paní Mgr. Táňa Šormová, krajská radní
pro oblast školství. Všechny akce a podrobnosti k nim naleznete na www.pevnost-dobrosov.kvalitne.cz nebo na tel.: 724 120 498.
Pevnost je pro veřejnost od 1. dubna otevřena denně od 10 do 16
hod., od 1. května od 10 do 18 hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, popř. na 491 426 047, 491 423 248
nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01
Náchod, či elektronicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz.
Regionální muzeum zve na tvořivou dílnu
kde si budete moci vyrobit Lampiony, které můžete použít jak
na čarodějnický rej, tak na lampionový průvod.
KDE: v přednáškovém sálu muzea v 1. patře Staré radnice (čp.
1) na Masarykově náměstí v Náchodě. KDY: 30. 4. 2016 od 9.00
do 12.00 hod. VSTUPNÉ: 40 Kč/ vstup účastníků omezen na 25
osob. Přihlášky do 20. 4. 2016 na e-mail: stehlikova@muzeumnachod.cz, tel. 491 423 248, mobil 777 029 880.
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Stomatologická pohotovost
2. 4. a 3. 4.
		
9. 4. a 10. 4.
		
16. 4. a 17. 4.
		
25. 4. a 26. 4.
		
30. 4. a 1. 5.
		

MUDr. Simona Ságlová Ph.D.
Nové Město nad Metují
MUDr. Jiří Sedláček
Náchod		
MUDr. Radmila Sedláčková MSc
Náchod
MUDr. Vladimír Semerák
Náchod		
MUDr. Lubomír Šeda
Nové Město nad Metují

PROGRAM
duben

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
1.–6. dubna – Španělské dny v Náchodě
detailní program akcí: http://hispana.
webnode.cz
2.–3. dubna – SEMINÁŘ FLAMENCA,
španělského tradičního tance, SVČ Déčko,
sobota od 17 do 19 hodin a neděle od 10
do 12 hodin, pod vedením Anety Suchomelové, vhodné i pro jednotlivce, kurzovné 250 Kč, informace Ing. Kateřina Hiebschová, tel. 775 223 294
pátek 8. dubna
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
aprílové kočičky misky a hrníčky, práce s hlínou při tematickém tvoření nebo
točení na hrnčířském kruhu, pro děti
i dospělé, děti do 6 let v doprovodu rodičů, program od 15.30 do 17.30 hodin,
s sebou pracovní oděv, přezůvky, vstupné 30 Kč, informace Bc. Tereza Išová, tel.
774 223 296
8.–9. dubna – BABA VÍKEND
páteční a sobotní setkání aktivních žen
naplněné rehabilitačním cvičením na míčích, lekcí masírování, kuchařskými experimenty, vyráběním šperků z FIMO hmoty a jarních dekorací, povídáním u kávy
a sklenky vína, cena 450 Kč, informace
Ing. Ludmila Pohanková, tel. 608 812 232
9.–10. dubna – SOBOTA S ANGLIČTINOU
Motoristická sobota pro děti od 6 do 12
let, program od 9 do 15 hodin, hravá výuka angličtiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou vybavený penál a přezůvky, přihlášky do 6. 4., cena 130 Kč pro členy Klubu,
150 Kč pro ostatní, v ceně strava, materiál, pojištění, v případě zájmu možnost
přenocování v Déčku, program do neděle 11 hodin, cena 220 Kč pro členy Klubu,
270 Kč pro ostatní, informace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz,
tel. 775 223 291
neděle 10. dubna
– APRÍLOVÉ FIMO PRO HOLKY
dopolední modelování z hmoty FIMO,
tvorba veselých aprílových náušnic a přívěsků, vytvoříme si originální dárek nebo
doplněk, pro zájemce od 7 do 11 let,
s sebou přezůvky, pracovní oděv, cena
70 Kč (pomůcky a materiál v ceně, členská

Stomatologická pohotovost
ZŠ Malecí
tel.: 491 520 373
Kostelecká 1204,
tel.: 491 426 926
Kostelecká 1204,
tel.: 491 426 926
Denisovo nábřeží 665,
tel.: 491 424 921
Komenského 72,
tel.: 491 472 946

sleva 10 Kč), přihlášky nejpozději do 7. 4.,
informace Bc. Tereza Išová, tereza@deckonachod.cz, tel. 774 223 296
pátek 15. dubna – JARNÍ DRÁTKOVÁNÍ
výroba jednoduchých dekorací do bytu
z drátků a korálků, i pro úplné začátečníky (dospělé i děti od 12 let), program od 16
do 18 hodin, vhodné vzít s sebou kleštičky, materiál zajištěn, cena 50 Kč, přihlášky do 13. 4., informace Bc. Tereza Išová,
tereza@deckonachod.cz, tel. 774 223 296
sobota 30. dubna – ČARODĚJNIČKY
čarodějnické dovádění od 15 do 18 hodin
v areálu Déčka, program pro celou rodinu, pro děti od 3 do 10 let, start od dolní brány (15–16 hodin), kostýmy a košťata
vítány, vstupné 30 Kč, děti do 2 let a ZTP
zdarma, informace www.deckonachod.cz

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
středa 6. dubna
– JAK NA DĚTSKÉ ZOUBKY
přednáška dentální hygienistky J. Králové od 10.20 do 11.20 hodin v MC MaCíček,
cena 40 Kč, informace Ing. Alena Prázová,
tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz
čtvrtek 21. dubna
– PŘEDNÁŠKA O LÁTKOVÝCH PLENÁCH
tematika moderních látkových plen, výhody, nevýhody a praktické rady od Jitky
Ničové, maminky mají možnost seznámit
se s prostředím MC, program od 16 do 17
hodin, cena 30 Kč, informace Ing. Alena
Prázová, tel. 774635232, mc@deckonachod.cz

INFORMAČNÍ
CENTRUM PRO MLÁDEŽ
úterý 5. dubna – SETKÁNÍ SE ŠPANĚLSKÝMI DOBROVOLNÍKY
sraz dobrovolníků Evropské dobrovolné
služby, prezentace o Španělsku, pro milovníky španělského jazyka a španělské kultury, v 17 hodin, vstup zdarma, informace Ing. Zuzana Rousková, tel. 775 223 292
pondělí 18. dubna
– DEN INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ
prezentace, konzultace, besedy, workshopy v ICM o vyhledávání informací, bezpečnosti na internetu, setkání s dobrovolníky
EDS, od 14 do 19 hodin, informace Ing. Zuzana Rousková, tel. 775 223 292
čtvrtek 28. dubna
– VYROB SI SVOU PLACKU
možnost vytvořit si vlastní grafický návrh na placku – ,,button“, od 14 do 19 ho-

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

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kaufland
denně 8–20 hodin.

Loutková scéna Dětem pro radost děkuje
všem návštěvníkům divadélka za podporu,
kterou jste nám projevili svojí návštěvností v této divadelní sezoně. Loutkáři se na vás
těší opět na podzim. Do té doby nás můžete
vidět třeba na Kuronských slavnostech. Zároveň bychom tímto rádi oslovili i případné
zájemce, kteří by se chtěli podílet na práci
v loutkovém divadle. Rádi vás přivítáme
v našem kolektivu. Případné informace
o zkouškách na tel. 777 209 535.

din, cena 15 Kč/ks, informace Ing. Zuzana Rousková, tel. 775 223 292
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes registrační systém na www.decko-nachod.cz, kde
také najdete další informace. Členům Déčka
bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

Úspěch Druhé Reality
Dne 13. 3. 2016 se v Hradci Králové
v kongresovém centru Aldis odehrálo
regionální kolo prestižní soutěže v tancích ve stylech Street Dance. SVČ Déčko Náchod reprezentovala taneční skupina Druhá Realita soutěžící v kategorii
juniorů. Atmosféru vystoupení podtrhovalo početné publikum a výjimečně zdařilé nasvícení pódia. A jak to tedy celé
dopadlo? Druhá Realita se stala absolutním vítězem své kategorii, postoupila
a bude reprezentovat Náchod i celý region
29. 4. v Praze. Gratulujeme trenérce Tereze Hrodkové a celé taneční skupině!

duben 2016

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 7. 4. od 14 hod. „Krásy horských toulek“, film připravil a promítne p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 14. 4. od 15 hod. Jarní veselice v Redutě – přijďte se
pobavit, zatančit i zazpívat si s hudebním doprovodem „FRČÍ“
p. Františka Čížka. Restaurace je ve 3. patře nad Českou pojišťovnou v Plhovské ul.
čtvrtek 21. 4. od 14 hod. „LORD OF DANCE“ – oheň v nohou,
elegance v pohybu,
taneční vystoupení známé skupiny;
středa 27. 4. odjezd v 6 hod. z ul. Za Teplárnou na zájezd „LIBERECKO“ s programem: Frýdlant /zámek/, Hejnice /basilika/,
Libverda /lázně/, lanovkou na Ještěd… Cena celkem Kč 550 /doprava, vstupy, lanovka/;
čtvrtek 28. 4. od 14 hod. „Z archivu zábavy“ – výběr nejlepších
scének potěší nejen pamětníky.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když
nejsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.
Poznámka: zájemci o naše zájezdy – přihlášky a zálohy budou
přijímány v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí a čtvrtek po
programu od 15.30 do 16 hod. Změna pro tajný výlet – cena zájezdu, celkem je 350 Kč /doprava, oběd a vstupy/ bude vybírána
s přihláškou. Zájemci o rekreace SD – přehled nabídek a informace jsou zde ve stejnou dobu.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Srdečně zveme své členy a příznivce na Zdravotní besedu, pořádanou na Vaše přání.
Kde: v restauraci obchodního domu ODAS – třetí patro s výtahem. Kdy: ve středu 20. dubna 2016 od 14.00 hod.
Program: 14.00 hod. Seznámení s chystanými programy v květnu a červnu, přihlášky účastníků, výběr příspěvků.
Zdravotní přednáška MUDr. Romana Umlaufa – primáře ortopedického oddělení nemocnice v Náchodě.
Informace Bc. Václava Voltra, ředitele Domova důchodců Bartoňova 903, o rozšířené zdravotní službě.
Občerstvení, dotazy, náměty a jiné.
Členové SZdP 65 Kč, nečlenové 75 Kč.
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se přihlásit včas, každou středu v klubovně SZdP – Palachova ul., od
13–15 hod. Těšíme se na pozvané hosty a na Vás.
Za výbor: Olga Fr ühaufová, Miroslav Čiháček
Srdečně zveme své členy a příznivce
na celodenní výlet do Polska
Kdy: V úterý 3. května 2016
Kam: Na výstavu orchidejí a bonsají – zámek Ksiąz,
lázně Szczawno-Zdrój
Odjezd: V 7.00 hodin z Raisovy ulice
Návrat: Kolem 18.00 hod
Cena zájezdu, členové SZdP – 190 Kč, nečlenové 210 Kč
Vstup na výstavu je 10 zlotých
Po příjezdu na parkoviště autobusu je asi půl kilometrová vzdálenost do zámku Ksiąz, lemovaná stánky s upomínkovými předměty, pečivem, cukrovinkami. Při zpáteční cestě navštívíme lázně Szczawno-Zdrój.Doporučujeme léky a stravu s sebou.
Závaznou přihlášku s platbou opět v naší klubovně – Palachova
1303 (Okresní soud) každou středu od 13 – 15 hod. Zveme Vás
na pěkné prožití jarních dnů a společné zážitky při poznávání
Kladského pomezí.
Za výbor: Olga Frühaufová 724 908 861,
Otto Volhejn 603 949 721

CÍRKVE, SENIOR KLUB, SZDP

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchodě Farář ThDr. S. 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 hod. Kolumbárium je otevřeno denně 9–17 hod. Biblické hodiny čtvrtek 16.00–18.00 hodin.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00
–11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele
sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00,
pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30,
9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele
sv. Michaela v neděli v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Mše svaté v řeckokatolickém ritu jsou slouženy v kostele sv. Vavřince každou třetí
neděli v měsíci v 16.00. „Andělka“ (setkání pro nejmenší) probíhá
každý pátek od 17.00 na děkanství. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou. P. Zdeněk Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny bratra faráře každou středu od 10.30 do 14.30 v kanceláři ve sborovém
domě v Purkyňově ulici 535. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod.
(není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30
hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohoslužby
v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V neděli 10.
4. ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 h. rodinné bohoslužby
pro celý sbor se slavením svaté večeře Páně. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě ve čtvrtek 14. 4. od 9.30 hod. Biblické hodiny ve sborovém domě v Náchodě ve čtvrtky 7. 4., 14. 4.
a 21. 4. vždy v 16.00 hodin, biblická hodina v Harmonii ve čtvrtek 21. 4. od 9.30 hodin. Schůzky dětí na faře v Šonově v pátky
1. 4. a 15. 4. od 17.30 hodin. Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel P. Adame, mobil. 605 874 765,
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hod.

Církev Nový Život
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), Tel. 605 450 384
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Jiří Hofman, tel. 605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., email: starsovstvo@post.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30, ostatní program
na www.cb.cz/nachod.

FESTIVAL

neprofesionálních komorních
sdružení, instrumentálních
i vokálních těles
Camerata Nova Náchod,
termín konání:
16.– 26. 5. 2016
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Náchodský zpravodaj

KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v dubnu 2016
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 5. dubna v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala
POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY
Jarní výstava dětí a učitelů ze ZŠ Náchod – Plhov bude k vidění
od 18. do 21. dubna.
PROŽ/ŠITÉ DNY (VÝSTAVA PATCHWORKU)
Od 26. do 30. dubna vás zveme na výstavu prací účastnic z náchodských kurzů patchworku, pořádaných od roku 2013 v domě
Církve bratrské s lektorkami JUDr. M. Máchovou a Mgr. E. Malinovou. Během výstavy si můžete koupit šité maličkosti, v pátek a v sobotu bude možné si zakoupit i galanterní zboží, látky a doplňky.
Dětské oddělení
Výstava výtvarných prací VOJTĚCHA POLÁKA
Po celý měsíc duben.
Studovna
ZE ŠUPLÍKU
Přijďte se do 15. dubna podívat, co dělají vaši oblíbení knihovníci ve volném čase. Možná budete překvapeni.
ANNA MANĚNOVÁ – Výběr z tvorby
Zveme vás na vernisáž výstavy, která se uskuteční ve čtvrtek
21. dubna v 16 hodin. O hudební doprovod se postará Musica per
Gaudium. Výstava potrvá do 4. června.

s každodenním životem indiánů – jejich obydlím, oděvy, jazykem a vztahy v rodině a v komunitě i s průběhem menších obřadů a velkolepých slavností. Podíváme se také do oblastí, kde se
„zastavil“ čas a indiáni žijí jako v dobách svých slavných předků – Inkové s velkým respektem k duchům hor a Mayové ve znamení posvátného kalendáře. To vše v pondělí 4. dubna v 17 hodin ve studovně, vstupné dobrovolné.

Cestovatelská beseda
Jižní Korea očima Petra Voldána
Publicista a bývalý dlouholetý zahraniční zpravodaj Českého
rozhlasu vám ve středu 27. dubna vysvětlí, proč Korejci jako jediní používají při jídle kovové hůlky, kde je království bambusu
nebo kde se v Soulu vzala pražská Staroměstská radnice. Dovíte se také, jak vznikají cestopisné televizní fejetony Postřehy odjinud, protože Petr Voldán je autorem nejen nejnovější „korejské
série“ České televize, ale také seriálů ze Skotska, Irska, Walesu
a Finska... Začátek přednášky je v 18 hodin ve studovně, vstupné dobrovolné.

Kurz dějin umění
5. 4. Secese II
26. 4. Zdroje moderní architektury a funkcionalismus

Náchodská univerzita volného času – 12. semestr
18. 4. František Novotný: Jak se hladí duše (o práci za mikrofonem, o psaní, setkávání s lidmi, o poezii)
9. 5. František Musil: Karel IV.
Vstup pouze na průkazky NUVČ, pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Nové cizojazyčné knihy
Upozorňujeme čtenáře, že jsme do našeho fondu pořídili nové
cizojazyčné knihy pro začátečníky i pokročilé. Některé z nich
jsou doplněné i namluveným textem. Pokud máte chuť číst knihy v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině nebo ruštině, obraťte se s dotazem na službu v půjčovně pro dospělé.

Knihovnický les
Cestovatelská přednáška – Peru a Guatemala

Je to rok, co jsme na pasece pod Vyhlídkou s vaší pomocí vysázeli historicky první knihovnický les. Pěkně nám roste, posuďte sami.

V rámci festivalu Španělské dny v Náchodě můžete do knihovny zavítat na přednášku s promítáním o životě současných
Inků v Peru a Mayů v Guatemale. Olga Vilímková vás seznámí

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz.
(Vo)
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1. pátek pouze v 17 hod

HUMR

Budoucnost nepřeje singlům: všichni muži a ženy bez partnera jsou zatýkáni a odváženi do zařízení zvaného Hotel, v jehož prostředí si mají během 45 dnů najít spřízněnou duši. Komu se to nepovede, ten bude proměněn ve zvíře podle vlastního výběru a vyhnán do lesů… České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

1. pátek pouze v 19.15 hod
2. sobota pouze v 16 hod
3. ne, 5. út pouze v 17 hod
4. po, 6. st pouze v 19.15 hod

TEORIE TYGRA

2. sobota pouze ve 14 hod

ŘACHANDA

3. neděle pouze v 15 hod

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT

… i ochočení muži mohou zdivočet! Hořká komedie pro muže, kteří mají zkušenost s manželstvím, a pro ženy, které mají zkušenosti s muži aneb tragikomedie o tom, jak se osvobodit a získat zpět
vládu nad svým životem, s revoltou hodně netradiční… V hlavních rolích Jiří Bartoška a Eliška Balzerová, v dalších rolích Iva Janžurová, Táňa Vilhelmová, Pavla Beretová, Jiří Havelka a Jakub Kohák. Režie Radek Bajgar. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Co dáváš, to se ti vrátí… Pohádková komedie o jedné rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč. Mládeži přístupný.
Zootropolis – město jako žádné jiné… ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Když však do města dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat není žádná legrace. Dobrodružná animovaná komedie ze studia Disney pro diváky všech generací. České znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

3. neděle pouze v 19.15 hod

DEADPOOL

4. pondělí pouze v 17 hod
6. středa pouze v 17 hod

TÁTA JE DOMA

5. úterý pouze v 19.15 hod

SAULŮV SYN

7. čtvrtek pouze v 17 hod
8. pátek pouze v 19.15 hod
9. sobota pouze v 18 hod
10. neděle pouze ve 20 hod
7. čtvrtek pouze v 19.15 hod
8. pátek pouze v 17 hod
9. sobota pouze ve 20 hod
11. pondělí pouze v 17 hod

ULICE CLOVERFIELD 10

9. sobota pouze ve 14.15 hod

KUNG FU PANDA 3

9. sobota pouze v 16 hod

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU

Je tak COOL, že každej VOOL skončí VEJPOOL… Překvapení! Tohle je jiný film! Po celém světě mezi námi žijí nenápadní, stateční a skromní superhrdinové… a taky Deadpool, což je poněkud zvláštní a netradiční komiksový bourák ze stáje Marvel. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Souboj otců aneb bojovat za rodinu má smysl… Kdo vyhraje neoficiální titul hlavy rodiny, jejíž vlastní fotr je lotr a ten nevlastní aspiruje na cenu pro „Tatínka roku“? Will Ferrell v souboji bez pravidel s Markem Wahlbergem v komedii, kterou uvádíme s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Opustil živé kvůli mrtvým… Velká cena a cena kritiků FIPRESCI na MFF v Cannes 2015 a Oscar za nejlepší neanglicky mluvený film roku 2015! Strhující historický thriller, který mění způsob zobrazení holocaustu a upírající divákovi bezpečný odstup od tématu. České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Monstra mohou mít mnoho podob… Sci-fi thriller, ve kterém budete určitě zmatení! Přesně toho chtěl producent J. J. Abrams (režisér posledních Star Wars či posledního Star Treku) ve svém thrilleru docílit – totiž aby se diváci cítili jako Michelle, hrdinka filmu Ulice Cloverfield 10, jehož příběh je prý mnohem děsivější… České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PÁD LONDÝNA

Bílý dům dobyli a teď si teroristé vezmou ještě větší sousto. Díky bezpečnostním manévrům by Londýn měl být tím nejbezpečnějším místem na zemi. Místo toho se ale stane smrtící pastí… Super
akční jízda v ulicích hořícího Londýna, který se zhroutil pod útoky teroristů… V hlavních rolích Gerard Butler, Morgan Freeman, Aaron Eckhart a Angela Bassett. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Animovaná dobrodružná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
Cestovatel Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici. Posádky dvou žlutých trabantů, polského Fiatu, Čezety, Jawy a dokonce i dvou invalidních vozíků vyrazily z australského Perthu,
a během půlroční dobrodružné výpravy projely Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko. Dokument, který je zábavný, hravý a divácky vděčný… Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

10. neděle pouze ve 14.45 hod

PAT A MAT VE FILMU

11. pondělí pouze v 19.15 hod
12. úterý pouze v 17 hod

MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2

12. úterý pouze v 19.15 hod
13. středa pouze v 17 hod
13. středa pouze v 19.15 hod

Dvojice „šikulů“ Pat a Mat se vrací na scénu, a to rovnou v celovečerním filmu pro celou rodinu! Pata a Mata milují celé generace diváků nejen pro jejich manuální nešikovnost, ale také pro jejich neutuchající optimistický postoj k životu. I když se zdá vše ztracené, nikdy nesložili ruce do klína a znovu dokazují, že neexistuje problém, na který by se nenašlo řešení!
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Lidé se mění. Řekové ne. Toula, Ian a jejich rodina se vracejí, aby si v pokračování nejlepší romantické komedie všech dob užili ještě více smíchu, jídla a především další velké řecké svatby! České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SPOTLIGHT

Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams a Liev Schreiber v hlavních rolích skutečného příběhu, ve kterém reportéři amerického deníku The Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání nezletilých představiteli místní arcidiecéze. Film byl oceněný dvěma Oscary za rok 2015. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PŘÍPAD SK1

Na stopě vraždícího monstra… Napínavé pátrání umanutého detektiva po vraždícím deviantovi, který několik let terorizoval Paříž. Film, inspirovaný skutečným případem zabijáka Guye Georgese,
sleduje deset let usilovného vyšetřování… České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

14. čtvrtek pouze v 17 hod
15. pátek pouze ve 20 hod
17. neděle pouze v 19.15 hod

PÁTÁ VLNA (THE 5TH WAVE – USA 2016)

16. sobota pouze ve 14 hod

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT

17. neděle pouze v 15 hod

PŘÍBĚH LESA

1. vlna – temnota, 2. destrukce, 3. nákaza a 4. invaze. Přichází páta, vražedná vlna… Film byl natočen podle knižní předlohy Ricka Yanceyho. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Dobrodružná animovaná komedie ze studia Disney pro diváky všech generací. České znění.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány přicházejí Jacques Perrin a Jacques Cluzaud s Příběhem lesa. Ne tropického pralesa s exotickou zvěří, ale toho nám dobře známého
lesa, který máme za humny a který pulsuje překvapivě bohatým životem. České znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

14. čtvrtek pouze v 19.15 hod
15. pá, 17. ne v 17 hod
16. sobota pouze v 16 hod
18. pondělí pouze v 19.15 hod
19. út, 20. st pouze v 17 hod
18. pondělí pouze v 17 hod
19. úterý pouze v 19.30 hod

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

20. středa pouze v 19.30 hod

KOLONIE

21. čtvrtek pouze v 17 hod – 2D
22. pátek pouze v 16 hod – 3D
23. sobota pouze v 15 hod – 2D
24. neděle pouze ve 14.30 hod – 3D
24. neděle pouze v 16.30 hod – 2D
22. pátek pouze v 18 hod

KNIHA DŽUNGLÍ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Celovečerní velkofilm podle překrásných povídek Rudyarda Kiplinga inspirovaný klasickým animovaným stejnojmenným snímkem od studia Disney. Jeho hrdinou je chlapec Mauglí, člověčí mládě
vychované v džungli vlčí smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si nese jizvy způsobené člověkem… Dobrodružný film pro celou rodinu, uváděný v českém znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

22. pátek pouze ve 20 hod
27. středa pouze v 17 hod

HARDCORE HENRY

23. sobota pouze v 17 hod

BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI

Básníci scénáristy Ladislava Pecháčka a režiséra Dušana Kleina pošesté! A s nimi nezaměnitelný humor, dialogy i písničky Jaroslava Uhlíře – to vše zárukou skvělé komedie! V hlavních rolích Pavel Kříž a David Matásek, dále hrají Lukáš Vaculík, Tereza Brodská, Linda Rybová, Filip Antonio, Josef Somr, Eva Jeníčková, Nela Boudová, Miroslav Táborský, Pavel Zedníček, Oldřich Navrátil, Václav
Svoboda a Tomáš Topfer. V PÁTEK 15. DUBNA 2016 FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

OREL EDDIE

Inspirováno skutečným snem… Touha splnit si životní sen je motorem snad každého z nás. Ale takový motor, jaký v sobě skrývá už od dětství Michael Edwards (v podání Tarona Egertona), nemá
jen tak někdo. Jeho touha je zdánlivě prostá a přímočará: Stát se olympionikem a reprezentovat! Komediální drama, uváděné s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Dramatický thriller od Oscarem oceněného režiséra Floriana Gallenbergera je inspirovaný skutečnými událostmi. Je rok 1973, v Chile vládne prezident Salvador Allende a jeho vláda silně rozděluje společnost na jeho podporovatele a odpůrce. Pak ale přijde násilný převrat vedený generálem Pinochetem… V hlavních rolích Emma Watson, Daniel Brühl a Michael Nyqvist. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TEORIE TYGRA

… i ochočení muži mohou zdivočet! Hořká komedie pro muže, kteří mají zkušenost s manželstvím, a pro ženy, které mají zkušenosti s muži.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Zběsilý a šílený akční nářez v neuvěřitelném tempu. Divák JE hlavní hrdina, který v nezastavitelné lavině úderů, střelby, skoků, pádů a jízdě na čemkoliv musí zlikvidovat hlavního zlořáda, celou
jeho armádu a zachránit krásnou blondýnu s vysoce nadprůměrným sex appealem. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Akční dobrodružné fantasy, uváděné v českém znění. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

21. čtvrtek pouze v 19.15 hod – 3D
23. sobota pouze v 19.45 hod – 2D
24. neděle pouze v 18.30 hod – 2D
26. úterý pouze v 19.15 hod – 3D
25. pondělí pouze v 19.15 hod

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Dřív než Lovec potkal Sněhurku… Měl zavést nejkrásnější dívku v zemi do lesa a tam ji zabít. Místo toho ji zachránil a stal se legendou. V hvězdně obsazeném filmu se sešli Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain a Emily Blunt. Dobrodružné fantasy, uváděné v českém znění. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

26. úterý pouze v 17 hod

ŘÍBĚH LESA

NIKDY NEJSME SAMI

Drama o současné době a lidech, kteří jsou obětmi i strůjci jejích běsů… Hrají Karel Roden, Lenka Vlasáková, Miroslav Hanuš, Zdeněk Godla, Klaudia Dudová a další. Režie Petr Václav.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Vzrušující koloběh života v lese, který ohromí dospělé i dětské diváky. České znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

25. pondělí pouze v 17 hod
27. středa pouze v 19.15 hod

CAROL

28. čtvrtek pouze v 17 hod

KNIHA DŽUNGLÍ

28. čtvrtek pouze v 19.15 hod
29. pátek pouze v 17 hod
30. sobota pouze v 16.15 hod
KVĚTEN 2016
1. neděle pouze v 19.30 hod
30. sobota pouze ve 14.15 hod
KVĚTEN 2016
1. neděle pouze v 15.30 hod

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY

Cate Blanchett a Rooney Mara podávají životní herecké výkony v milostném dramatu o citovém vzplanutí a následném mileneckém vztahu dvou žen v atmosféře 50. let minulého století – v době,
kdy jejich osudová a nekontrolovatelná láska znamenala porušení zákona… České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Dobrodružný film pro celou rodinu, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
Muži mají svůj rozum, ženy svou taktiku… Nová česká a velmi romantická komedie o moderní dynamické ženě v podání Lenky Vlasákové, která řeší trable s láskou, životem i jednou nepohodlnou
nevěstou… V dalších rolích David Matásek, Andrea Kerestéšová, Jana Švandová, Jaroslav Plesl, Jana Stryková, Kordula Stropnická, Matěj Ruppert, Vladimír Kratina, Jana Boušková, Josef Polášek
a Veronika Žilková. Režie Tomáš Svoboda (tvůrce filmu „Hodinový manžel“). Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BELLA A SEBASTIÁN 2: DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE

Velké přátelství pokračuje ještě větším dobrodružstvím… Chlapec Sebastián a jeho velký horský pes Bella, které milují už čtyři generace, se po dvou letech vrací na plátna kin s novým příběhem.
Spolu s nimi se vrací hlavní postavy a tváře, v důležité roli se znovu představí nádherné divoké svahy savojských Alp a přibude i jedno tajemství. Dobrodružný rodinný film uváděný v českém znění.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

www.nsuvadi.cz

Mrzák
Inishmaanský
23. 4. 2016, Městské divadlo
Dr. J. Čížka v Náchodě

Zrní

Eva tropí
hlouposti

25. 6. 2016, zámek
v Novém Městě nad
Metují

Leni

15. 6. 2016,
Městské divadlo
Dr. J. Čížka v Náchodě

Caveman

2. 3. 2016, Divadlo
J. K. Tyla v Červeném
Kostelci

29. 5. 2016, Divadlo
J. K. Tyla v Červeném
Kostelci

Padesátka
20. 4. 2016, Divadlo
J. K. Tyla v Červeném
Kostelci

