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VELIKONOCE – oslava jara

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v dubnu
Sobota
1. dubna
v 19.00 hodin

Úterý
4. dubna
v 19.00 hodin

Představení ab. cyklu – skupina „M“
Dodo Gombár, Roman Sikora, Roman Holý:
POPELÁŘI
Švandovo divadlo na Smíchově Praha
Režie: Dodo Gombár
Hrají: Tomáš Červinek, Patrik Děrgel, Tomáš
Pavelka, Robert Jašków, Miroslav Hruška,
Klára Cibulková, Andrea Buršová, Réka
Derzsi, Marta Dancingerová, Adam Vacula,
Blanka Popková, Filip Marhoul
Funky muzikál po našem!
Původní český muzikál s hudbou Romana
Holého, který vznikl přímo pro Švandovo
divadlo, vypráví příběh, jaký by chtěl zažít
každý chlap, který toužil být jako malý kluk.
popelářem. Předprodej zahájen od 6. února 2017.
Vstupné: 340,- 320,- 300,-.
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
SMETANOVO TRIO
Jitka ČECHOVÁ – klavír, Jiří VODIČKA –
housle, Jan PÁLENÍČEK – violoncello
Program: Ludwig van Beethoven: Klavírní trio
c moll op. 1, č. 3
Dmitrij Šostakovič: Klavírní trio op. 8, č. 1
Bedřich Smetana: Trio g moll op. 15
Předprodej od 20. března 2017.
Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-.

Neděle
9. dubna
19.00 hodin

JAROMÍR NOHAVICA
Koncert českého písničkáře
Předprodej zahájen od 9. března 2017.
VYPRODÁNO!

Čtvrtek
13. dubna 2017
19.00 hodin

Představení ab. cyklu – skupina „A“
Evžen Boček:
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Divadlo Na Jezerce
Režie: Arnošt Goldflam
Hrají: Anna Polívková, Jan Hrušínský, Miluše
Šplechtová, Libor Hruška, Kristýna Hrušínská,
Martin Sitta, Denisa Pfauserová, Jitka
Sedláčková a další. Poslední aristokratka je
příběhem rodiny hraběte Františka Antonína
Kostky z Kostky. Po pádu komunistického
režimu se tato rodina vrací z emigrace z New
Yorku do Čech, aby převzala rodové sídlo
Předprodej od 20. března 2017.
Vstupné: 340,- 320,- 300,-.

Čtvrtek
20. dubna
v 8.00 a v 9.30
hodin

Neděle
23. dubna
v 15.00 hodin

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA
Metropolitní divadlo Praha
Vysoko nad jedním strašidelným údolím,
na jednom strašidelném vršku se tyčí ten
nejpodivnější dům, jaký si jen dovedete
představit! Všichni mu říkají: „Strašidelný
zámek“. Povídá se, že na zámku bydlí strašidla
a vyděsí každého, kdo by rušil jejich klid.
Jednoho dne se do zámku před bouřkou schová
Hermínka, které zemřeli oba rodiče a zůstala
tak na světě sama. Setkání se strašidly jí přinese
do života radost, domov a naději.
Předprodej od 20. března 2017.
Vstupné: Kč 50,-.

Středa
26. dubna
v 19.00 hodin

4TET
David Uličník – tenor, Jiří Korn – baritone 1,
Jiří Škorpík – baritone 2, Dušan Kollár – bass
Předprodej zahájen od 14. listopadu 2016.
Vstupné: Kč 460,- 450,- 430,-.

Další akce
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
Sobota
8. 4.
v 19.00 hodin

Koncert se koná v přednáškovém sále
Hana Iridiani: Flamenco-Latino
Koncert flamenca, španělských a
latinskoamerických písní
Předprodej přes rezervační systém Beránku
Náchod a. s. od 20. března 2017
Vstupné: Kč 120,-.

Pátek
14. 4. 2017
19.00 hodin

Dan Bárta & Robert Balzar Trio (koncert)

Připravujeme na květen
31. května
v 19.00 hodin

FRANTIŠEK NEDVĚD a skupina Tie
Break
Koncert věnovaný 70. narozeninám
Františka Nedvěda s názvem „VELKEJ
FLÁM“
Předprodej zahájen od 14. listopadu 2016.
Vstupné: Kč 260,- 240,- 220,-.

PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
Kulturní portál – stálá pražská scéna:
Divadlo Bez zábradlí
Nový pohádkový muzikál s písničkami
Z. Svěráka aj. Uhlíře. Dnes již kultovní
televizní pohádka ožívá v nové profesionální
divadelní podobě s velkou výpravou,
nádhernými kostýmy a především
legendárními písničkami této dvojice.
Předprodej od 20. března 2017.
Vstupné: Kč 80,-.

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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Velikonocemi rok co rok ožívá tajemství znovuzrození života. Jsou největšími
svátky křesťanů, spjatými s památkou
smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pro
mnoho lidí zůstává smysl svátků jara s velikonočním tajemstvím skryt, anebo zaostává za Vánocemi, které jsou mezi svátky dominantou roku. Snad je to i tím, že
se nemalá část společnosti odklání od hledání duchovních hodnot a ubírá se jinými cestami. Sekularizace a komercializace
poznamenala více Vánoce než Velikonoce, které slaví převážně jen věřící. A přece mnohého z nás někdy osloví a přiměje k zamyšlení drama zrození a smrti, při
pozorování řádu přírody nebo uvažujeme-li nad lidskými osudy.
Vztah smrti a života dostává v křesťanství nový rozměr ve zmrtvýchvstání. Na rozdíl od vzkříšení nejde o návrat
do pozemského života, nýbrž o vítězství
nad zlem a smrtí. Zmrtvýchvstání Ježíše
Krista předcházelo jeho odsouzení, kruté mučení a nakonec smrt. Ono centrální tajemství víry křesťanů, jež nazýváme
zmrtvýchvstáním, znamená přitakání
Boha nejen cestě kříže jeho Syna, nýbrž
i Boží přitakání k bezpočtu obětem válek a křížů těch, kteří šli podobnou cestou věrnosti pravdě a zaplatili za to cenu
nejvyšší.
Událost Kristova zmrtvýchvstání opředena tajemstvím se připravovala v noci,
která byla časem označena jako velká.
Odtud pochází staročeské slovo Velikonoc a jeho plurál Velikonoce. Velikonocemi vrcholí a také nabývá smyslu biblický
příběh o narození a životě Syna Božího
Ježíše Krista. Křesťanské Velikonoce mají
své kořeny v židovských Velikonocích.
Židé slavili Velikonoce (pesach, řecky pascha) na památku svého odchodu z Egypta. Tato událost pro ně znamenala nejen
osvobození z otroctví, ale zároveň uvedení do svobodného života. Odtud se odvíjí
smysl Velikonoc: u Židů znamenají vyjití
do „země zaslíbené“, u křesťanů počátek
cesty ke spáse.
Podle evangelií slavil Ježíš se svými
učedníky židovskou slavnost beránka, přičemž se následující den sám stal pravým
Beránkem, obětovaným za člověka. V hodinu, kdy Ježíš umíral na kříži, stálo pod
křížem několik málo lidí, mezi nimi Marie
Magdalská a apoštol Jan. Tito přímí svědci

Ježíšovi smrti se těžko smiřovali s tím, že
potupná smrt na kříži by měla být konečnou tečkou za životem toho, kterého tolik
milovali. A přece soumrak Velkého pátku
naznačoval, že tomu tak bude.
Marie Magdalská nepodlehla smutku
a prvního dne v týdnu (v neděli) přišla ještě za tmy ke hrobu. Marie přišla ke hrobu poháněna láskou k Ježíšovi. Temnota,
do které Marie vyšla, nebyla pouze kolem
ní, ale pociťovala ji také v sobě. A když
stanula před hrobem, od kterého byl kámen odstraněn, znepokojila se touto skutečností. Marie byla zmatená a nakonec
podlehla domněnce, že Ježíšovo mrtvé
tělo někdo neznámý vzal a odnesl, tak to
sdělila apoštolům Petrovi a Janovi.
Marie se vrátila ke hrobu spolu s apoštoly Petrem a Janem, kteří se běželi
ke hrobu přesvědčit o pravdivosti jejích
slov. Zatímco Petr s Janem vešli do hrobu,
Marie stála venku před hrobem a plakala
a očima zalitýma slzami hledala Ježíšovo
tělo. Tělo nenašla, zato spatřila zahradníka, ve kterém nepoznala vzkříšeného
Ježíše. Až když ji vzkříšený Ježíš oslovuje: „Marie“, poznává v domnělém zahradníkovi vzkříšeného Mistra. Marie odchází k učedníkům s evangeliem (radostným
poselstvím), že viděla vzkříšeného Pána.
Na základě této události, se neděle postupně stala svátkem zmrtvýchvstání
a vykoupení – svátečním dnem.
Velikonoce se svým biblickým příběhem o Ježíši Kristu nabízejí možnost přiblížit se ke smyslu lidského údělu. Nadčasový odkaz Velikonoc nalezl jeden
z vrcholných výrazů v Schillerově Ódě
na radost, již zhudebnil Beethoven v závěrečné větě Deváté symfonie.
V.S. Solovjov, vlivný ruský filozof a publicista, univerzitní profesor, jehož myšlení ovlivnilo československého prezidenta T. G. Masaryka napsal: „Ukřižovaný Syn
člověka a Syn Boží pocítil, že je opuštěn
lidmi a Bohem, a přece se modlil za své
nepřátele. Jeho duchovní síla zjevně neznala mezí a žádná část jeho bytosti se
tak nemohla stát trofejí smrti. Pokud by
Kristus nevstal z mrtvých, pokud by měl
Kaifáš pravdu, svět by byl královstvím zla
a smrti. Kdyby Kristus nevstal z mrtvých,
kdo by pak mohl vstát?“
Zdeněk Kubeš, děkan
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 6. 3. 2017

Jednání rady města
se zúčastnilo pět radních,
čtyři byli omluveni.
Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem části pozemkové parcely č. 1162/1 v ulici Němcové pro
parkování dvou motorových vozidel. Tímto
dodatkem se z nájemního vztahu vypouští
MUDr. Kodýdek a nájemní smlouva je nově
uzavřena jen s MUDr. Špátou a MUDr. Střechou. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.
5-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene, které spočívá ve zřízení vyústního objektu na pozemkové parcele č. 681/1 a č. 697 v ulici na Horním Konci v Bělovsi, které jsou
ve vlastnictví České republiky. Právo
hospodařit s těmito pozemky má Povodí
Labe, státní podnik. Město Náchod zajistí
vklad smlouvy o věcném břemenu do katastru nemovitostí a uhradí náklady související s jejím zápisem.
5-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Věcné břemeno
bude zřízeno na pozemkových parcelách
města č. 1832/1, č. 1827/1 a č. 2042/11
v ulici Dobenínské. Optickým kabelem
budou zasaženy pozemky města v délce
cca 82 m.
5-0-0
RM zrušila dodatek č. 1 ze dne 9. 1. 2017
ke Směrnici o ceně nájemného za užívání pozemků ve vlastnictví města Náchoda
ze dne 8. 2. 2011 a souhlasila s uzavřením
dodatku č. 2. Cena za odstavné a parkovací stání na komunikacích přilehlých
ke stavbě se nově stanovuje za jedno vozidlo v jednorázové výši 10.000 Kč + DPH.
Dodatek č. 2 nabývá účinnosti od dne 7. 3.
2017.
5-0-0
Inventarizační zpráva
– výsledky inventarizace majetku
a závazků v roce 2016
5-0-0
RM schválila Inventarizační zprávu
o výsledcích inventarizace provedené
k 31. 10. 2016 a k 31. 12. 2016 a schválila
skutečnosti uvedené v této zprávě.
Žádost
Obchodní akademie Náchod
5-0-0
RM schválila slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši
10.000 Kč vč. DPH na akci Regionální veletrh fiktivních firem pořádaný Obchodní
akademií, Náchod dne 15. 3. 2017.
Konkursní řízení na ředitele/ku
ZŠ T. G. Masaryka Náchod
5-0-0

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
RM jmenovala členy konkursní komise v konkursním řízení na ředitele/ku ZŠ
T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005.
RM schválila znění inzerátu konkursního řízení na ředitele/ku ZŠ T. G. Masaryka
Náchod, Bartoňova 1005 a jeho zveřejnění na úřední desce města, v okolních ORP,
na webových stránkách města, webových stránkách KÚ, v Náchodském deníku a v Echu.
Veřejná zakázka
– Územní studie krajiny
správního obvodu ORP Náchod
5-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Územní studie
krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Náchod“ a schválila uzavření smlouvy o dílo s účastníkem
na 1. místě – firmou EKOLA group s. r. o.,
Praha 10, za nabídkovou cenu 1.495.000 Kč
bez DPH
Zpracování územních studií Náchod
– předložení žádosti o podporu 5-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o podporu na projekt „Územní studie –
město Náchod“ do Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní
osy 3: Dobrá správa území a zefektivnění
veřejných institucí, Specifického cíle 3.3
Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, Průběžné výzvy č. 9 Územní studie
Chodník a komunikace
Nemastova ulice v Náchodě
5-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Chodník a komunikace Nemastova ulice v Náchodě“.
RM stanovila komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro
tuto veřejnou zakázku ve složení: Ing. Jan
Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Eva Zákravská (náhradník Ing. Zuzana Klicnarová), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr) s tím, že komise
je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání.
Veřejná zakázka – Územní studie
veřejného prostranství lokality
„Nad nemocnicí“
5-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
s účastníkem Ing. Eduardem Žaludem,
Praha 1 – Staré Město, s nabídkovou cenou 240 000 Kč bez DPH na veřejnou zakázku „ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LOKALITY „Nad nemocnicí“.
Optimalizace CZT Náchod
– Mánesovo nábřeží
5-0-0
RM stanovila poplatek za zásahy
do městských pozemků v rámci optimalizace CZT Náchod – Mánesovo nábřeží
ve výši 200.000 Kč.
RM souhlasila po dobu provádění Optimalizace CZT s parkováním vozidel na asfaltovém hřišti.
RM uložila předložit za r. 2014–2016
přehled vybraných poplatků za zásahy
do pozemků města.

TELEGRAFICKY:

RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda pro Tělocvičnou jednotu SOKOL ve výši 20.000 Kč
na pořádání akce Strongman.
5-0-0
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis pro Konfederaci politických
vězňů (5 tis. Kč), Muž roku + charitativní koncert (25 tis. Kč), Nejsestřička roku
(10 tis. Kč) a Adventní koncert (10 tis. Kč).		
5-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky pro JIŘÍ RESL – S K mont. s. r. o., Česká
Skalice, na provedení klimatizace v budově čp. 2020 v ul. Němcové.
5-0-0
RM souhlasila se záměrem vybudování
zpevněné plochy za pilou Ohrada a schválila zahájení přípravy této akce a zadání
projektové dokumentace.
5-0-0
RM schválila záměr na zpracování informačního plánu města a turistické
mapy okolí firmou EUROPROGRESS včetně znění dohody o spolupráci.
5-0-0
RM vzala na vědomí informaci o termínu zápisu dětí do náchodských mateřských škol – 9. a 10. května 2017 v době
od 9 do 15 hodin.
5-0-0

Zastupitelstvo města 13. 3. 2017

projednalo:
Majetkoprávní úkony obce
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017,
o vymezení doby nočního klidu
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017,
kterou se stanoví obvody mateřských škol
Dohodu o vytvoření společného školského obvodu (MŠ) s OÚ Vysokov
Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Partnerskou dohodu o spolupráci Náchod – Partizánske
Rozpočtová opatření
Přehled bytového fondu města Náchoda
Uznání dluhu
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/34/2017
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/9/2017
o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
21 zastupitelů, šest bylo omluveno.
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů včetně návrhu usnesení k jednotlivým
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/usneseni/zastupitelstvo-18.asp
Záznam z jednání najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/video-archiv/18-13032017/

Rada města 20. 3. 2017

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
Výroční zprávy
příspěvkových organizací
7-0-0

DUBEN
RM vzala na vědomí výroční zprávy za rok 2016 příspěvkových organizací města – Sportovní zařízení města Náchoda, MěSSS Marie a SVČ Déčko Náchod.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností Innogy Energo s. r. o. Teplovodním vedením a jeho součástí je zasažena pozemková
parcela města č. 1162/1 a budova č. p. 540
na stavební parcele č. 506/4 v ulici Českých
bratří v Náchodě v délce 41 m. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkových parcel č. 1675,
č. 1680/1, č. 1687, č. 1694, č. 1746/2,
č. 1751/3, č. 1916/11, č. 2034, č. 2036/2,
č. 2036/4, č. 2047/3, č. 2067/36 a č. 2067/37
v ulici Českoskalické. Dále bude plynovodním potrubím zasažena pozemková parcela města č. 26 v ulici Českoskalické.
Celková délka plynovodního potrubí uloženého v pozemkových parcelách města
má být cca 418 m.
7-0-0
RM bude u všech objektů bývalého
opevnění z roku 1938 včetně přináležících pozemků uzavírat smlouvy o výpůjčce všem zájemcům, kteří chtějí rozvíjet
své „bunkrologické“ aktivity, nebude se
však zbavovat těchto objektů a přiléhajících pozemků.
7-0-0
RM schválila pronájem nebytového prostoru v ulici Hurdálkova č.p. 147 v Náchodě spolku AMAG z. s. a zveřejnění oznámení na veřejné desce města o záměru
tohoto pronájmu.
7-0-0
RM schválila ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru v ul.
Hurdálkova v č.p. 147 v Náchodě dohodou
k 30. 4. 2017.
7-0-0
Výměna technologie chladícího zařízení
– smuteční obřadní síň Náchod 7-0-0
RM schválila předloženou cenovou nabídku firmy Milan Juránek – chladírenský
servis, Náchod na výměnu technologie
chladícího zařízení do smuteční obřadní
síně Náchod za 326.700 Kč vč. DPH.
Žádost o ponechání finančních
prostředků a čerpání fondu
7-0-0
RM schválila ponechání finančních
prostředků z tvorby odpisů za rok 2016
ve fondu investic ve výši 40.758 Kč pro
příspěvkovou organizaci Kino Vesmír Náchod. Zároveň RM schválila čerpání fondu
investic ve výši 40.758 Kč na nákup nové
kopírky Canon iR2520 včetně příslušenství pro Kino Vesmír Náchod.
Oprava topného systému základní
škola T. G. Masaryka Náchod 7-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Oprava topného systému
základní škola T. G. Masaryka Náchod“.
RM ustanovila komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro
tuto veřejnou zakázku ve složení: Ing. Jan
Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Marší-
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ková), Jaroslava Balcarová (náhradník
Ing. Zuzana Klicnarová), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční
účast členů na daném jednání.
Vybudování lanového parku
7-0-0
RM schválila záměr na vybudování lanového parku na pozemkové parcele č.
362/16 v k. ú. Náchod a souhlasila, aby
současný nájemce tohoto pozemku (Lesy
města Náchoda, spol. s r.o.) uzavřel s panem Viktorem Špreňarem nájemní smlouvu za účelem zřízení lanového parku.
Ohňostroj dne 7. 5. 2017
pod Státním zámkem Náchod
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o konání ohňostroje dne 7. 5. 2017 ve 21.45 hodin
pod Státním zámkem Náchod s firmou Fireworks service s. r. o., Praha 3 – Žižkov,
pobočka: Na Hamrech 874, Náchod, za celkovou částku 145.000 Kč vč. DPH. Uvedené firmě bude poskytnuta záloha ve výši
70.000 Kč do 30. 3. 2017.
RM schválila uzavření nájemní smlouvy
na pronájem pozemků pod Státním zámkem Náchod (pro konání ohňostroje, dne
7. 5. 2017 ve 21.45 hodin) s Národním památkovým ústavem, územní památková
správa na Sychrově, za nájemné ve výši
20 000 Kč včetně DPH.
Povolení výjimky z počtu dětí
v náchodských MŠ na školní rok
2017/2018
7-0-0
RM schválila výjimku z počtu dětí
na školní rok 2017/2018 v MŠ Březinova,
MŠ Havlíčkova, MŠ Komenského, MŠ Myslbekova, MŠ Vančurova a MŠ Vítkova.
Prázdninový
provoz náchodských MŠ 2017
7-0-0
RM vzala na vědomí organizaci provozu v náchodských MŠ v měsících červenci
a srpnu 2017. Ve všech náchodských mateřských školách bude provoz přerušen
v termínu 17. 7.–13. 8. 2017, s výjimkou
odloučeného pracoviště MŠ Vančurova –
Lipí 1 – kde bude provoz přerušen v termínu 3. 7.-3. 9. 2017 a odloučeného pracoviště MŠ Myslbekova – U Kočovny – kde
bude provoz přerušen v termínu 3. 7–13.
8. 2017.
Nakládání s BRO v Náchodě
– kompostování
7-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o dotaci do programu Nakládání s odpady vyhlášeného Královéhradeckým krajem na nákup 125 ks kompostérů v rámci
projektu „Nakládání s BRO v Náchodě –
kompostování“ a dále RM souhlasí se spolufinancováním tohoto projektu ve výši
rozdílu mezi celkovými výdaji projektu
a dotací.
Služební cesta
do partnerského města Bauska 7-0-0
RM schválila služební cestu Miroslava
Bráta, Ing. Jana Čtvrtečky, Marka Dvorského, Bc. Pavla Schumy a Sabiny Matoulkové do partnerského města Bauska v Lotyšsku při příležitosti konání akce „Svátek

dvorků starého města a festival pojídání
kaše“ v Bausce a koncertu ZUŠ Náchod
v Rize pod záštitou Velvyslanectví ČR
v Rize ve dnech 6.–12. 9. 2017 včetně cesty tam a zpět.
Záměr zřízení sezónního Městského
informačního centra
7-0-0
RM schválila zřízení sezónního Městského informačního centra v nevyužívaných prostorách Státního zámku Náchod.
RM pověřila Odbor kultury, sportu
a cestovního ruchu jednáním s Národním
památkovým ústavem o zřízení sezónního MIC v nepoužívaných prostorách Státního zámku v Náchodě.

TELEGRAFICKY:

RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora
de minimis ve výši 5000 Kč pro Ligu proti rakovině Náchod, z. s.
7-0-0
RM souhlasila s uvolněním 40.000 Kč
na provoz WC na dopravním hřišti v Bělovsi.
7-0-0
RM souhlasila s dokrytím vykázané
ztráty za abonentní cyklus pro mladého
diváka za rok 2016.
7-0-0
RM zamítla dotaci pro vydavatelství
GOLEMPRESS s. r. o. ve výši 12.650 Kč vč.
DPH na vydání knižní publikace s názvem
„Dva kamarádi“.
7-0-0
RM schválila slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši
5000 Kč vč. DPH na konferenci „Léto 2017
v Kladském pomezí“ pořádanou Brankou
o.p.s. dne 19. 4. 2017.
7-0-0
RM souhlasila s použitím loga města
na čelní straně nové vstupenky na rozhlednu Jiráskovy chaty na Dobrošově. 6-0-1
RM zamítla žádost o finanční podporu Jiráskovy chaty na Dobrošově ve výši
3000 Kč v souvislosti s přípravou nové
vstupenky na rozhlednu.
6-0-1
RM schválila dotaci ve výši 8000 Kč
vč. DPH pro SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu v Náchodě na uspořádání třetího ročníku festivalu Španělské dny v Náchodě
včetně rozpočtového opatření do kapitoly
„16 – Kultura“.
7-0-0
RM schválila partnerství města Náchoda při akci Středověkého rytířského divadla Traken, které se uskuteční ve dnech
20.–23. 4. 2017 na pozemku u pěchotního srubu N-S 84 Voda v Náchodě-Bělovsi.
7-0-0
RM souhlasila se zapojením MŠ Březinova do projektu „Šablony pro MŠ“ v celkové výši 309 284 Kč.
7-0-0
RM schválila výměnu stoupacího potrubí kanalizace a vody v MŠ Havlíčkova.		
7-0-0
RM schválila Smlouvu o dílo a uzavření
smlouvy o dílo na sadové úpravy v MŠ Myslbekova s panem Jakubem Hrůšou, Machov.
7-0-0
RM souhlasila s vyhrazením invalidního parkovacího místa v blízkosti bydliště
ul. Zelená 1956 pro pana Černohuba.		
7-0-0
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KRONIKA, DOBROVOLNÍCI
								
narození 2017
KRONIKA

V únoru 2017 se narodili:
3. 2. Anna Zdeňka Kubištová
6. 2. Žaneta Putnokiová
8. 2. Vojtěch Brát
10. 2. Jakub Urban
		Eliška Hloušková
13. 2. Daniel Bilý
15. 2. Markéta Šramarová

16. 2. Matouš Slavík
22. 2. Filip Doskočil
23. 2. Tomáš Turek
		Eliáš Felkl
		Adrian Karvai
25. 2. Mikuláš Syrovec
		Matěj Linhart

Za malířem Stanislavem Kuldou
Ve čtvrtek 16. února 2017 zemřel výtvarník Stanislav
Kulda. Narodil se
22. března 1957 v Náchodě, kde prožil
i převážnou část svého života, pocházel však z Červeného Kostelce. V tamní tiskárně se vyučil
litografem, vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze – proslulou „Hollarku“, pracoval v propagaci náchodské Rubeny, byl výtvarníkem muzea
v České Skalici, vyučoval na Lidové škole
umění v Červeném Kostelci, vedl výtvarné kurzy pořádané Agenturou pro rozvoj
Broumovska. Většinu svého života prožil
ve svobodném povolání. Tvořil převážně
v Dolních Rybníkách, kde si před třiceti
lety na ateliér adaptoval bývalou hasičskou zbrojnici.

Byl tvůrcem osobitých olejů, nápaditých kreseb, příležitostným autorem plastik, svůj svrchovaný obor však postupně
nalezl v litografii. Jeho tvorbě byla vlastní grotesknost a dynamika, stejně jako lyrika, úžas a pokora. Vedle ostatních jeho
námětů vynikaly osobité portréty osobností, k nimž malíř choval obdiv. Zajímavou prací pro něho byl kalendář s osobnostmi Náchoda, stejně jako ilustrace
v knize Evy Koudelkové Pověsti z Broumovska. Vytvořil rovněž ilustrace k bibliofilským tiskům románu Roberta Blocha
Vlak do pekla a Židovským anekdotám,
jejichž vydavatelem byl Karel Koldavský
z Nového Boru.
Z desítek jeho výstav uveďme alespoň
rozsáhlou bilanční expozici v Galerii výtvarného umění v Náchodě v roce 2007,
k níž vyšla i monografická publikace nazvaná jeho jménem.
(mei)

Navýšení platů
pečovatelkám

sledně navýšeny platy ošetřovatelek od
1. dubna letošního roku v průměru o 500 Kč.
„Jsem přesvědčen, že pečovatelky si
za svou náročnou práci, kdy jsou v bezprostředním kontaktu se seniory a mnohdy i jejich „anděly strážnými“, zaslouží
odpovídající odměnu a jsem proto rád, že
jsme se jako zastupitelé na tomto navýšení shodli,“ komentoval rozhodnutí starosta Náchoda Jan Birke.

Díky rozhodnutí náchodských zastupitelů se pečovatelkám po letech navýší
platy.
Zastupitelstvo města Náchoda jednalo
v pondělí 13. března 2017 mimo jiné o zvýšení platů pečovatelek Městského střediska sociálních služeb Marie. Pečovatelky se v tomto městském zařízení starají
ve směnném provozu o seniory, kteří se
již sami o sebe nedokážou postarat. Péče
poskytovaná starším občanům v tomto
městském zařízení je dlouhodobě nadstandartní ve srovnání se státními organizacemi obdobného zaměření, platy ošetřovatelek jsou však na úrovni pouze cca
67 % průměru průměrných mezd dle ČSÚ.
Zastupitelé proto na základě zvážení
celkového přínosu tohoto zařízení pro
chod města schválili jednomyslně možnost navýšení těchto platů formou zvýšení příspěvku od města na chod MěSSS
Marie, tj. formou schválení Dodatku č. 1
ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu a příslušného rozpočtového opatření. Díky
tomuto dodatku tak budou moci být ná-

Zpráva z komise SPOZ
Začátkem března letošního roku se
paní Marta Sobolová, členka komise SPOZ,
dožila významného životního jubilea.
Všechny členky komise jí přejí do dalších let hodně zdraví, pohody a životního elánu.
Za komisi Zdena Petrová
a Magda Havlíčková

Hledáme dobrovolníky
Hledáme ochotné lidi, kteří by pomohli zkvalitnit a zpříjemnit čas lidem trávícím dny v sociálních zařízeních v Náchodě.
Jistě znáte příběhy ze svého okolí, kdy se
rodina již nemohla starat o svého blízkého,
který pro pokročilé stáří nebo nemoc potřebuje celodenní dohled a péči druhé osoby. Dnes žijí v některém ze sociálních zařízení nebo v domově pro seniory.
Proč hledáme dobrovolníky?
Dobrovolníci mohou jednoduchým způsobem přispět k příjemnějšímu životu lidí
odkázaných na sociální instituce. Svou
přítomností se dobrovolník stává součástí společenského života v sociálním zařízení. Stačí si například se seniory povídat,
ohleduplně naslouchat jejich životnímu
příběhu, předčítat oblíbenou knihu nebo
denní tisk, prohlížet s nimi fotografie, doprovodit vozíčkáře a další seniory při různých aktivitách v zařízení, jednoduše řečeno stačí „být s nimi“. Je toho mnoho, co
můžete jako dobrovolník pro druhé lidi
vykonat.
Co nám sdělila k dobrovolnické službě místostarostka města Náchod ing. Pavla Maršíková?
„Čas je velkou nevratnou hodnotou, je darem, který můžeme buď prožít plnohodnotně, nebo také promarnit. A právě dobrovolnictví je jednou z možných forem, jak dar
času zhodnotit. Být tu chvíli pro druhého,
který na mě čeká, těší se na mne, chybím mu,
když nepřijdu. Nezkrášlím jen život druhému, ale obohatím také sebe a někdy si změním i pořadí hodnot ve svém životě. Protože naslouchání druhému znamená učit se
trpělivosti, uvědomit si, co je a není důležité, vážit si života druhých lidí, často i toho,
co během něho dokázali. Proto je prospěšné a obohacující, pokud nám to čas a zdraví dovolí, zapojit se do této činnosti a stát se
dobrovolníkem“.
Návštěvy zapojených dobrovolníků
probíhají na základě vzájemné dohody
s pracovníkem zařízení s ohledem na časové možnosti každého z vás. Uvítáme
vaše dobré nápady a tvořivost, které mohou obohatit nejen obyvatele domova, ale
i vás samotné. Dobrovolnictví je vhodné
pro osoby pracující i nezaměstnané, studenty či aktivní seniory, pro všechny lidi
nad 18 let věku, kteří chtějí udělat správnou věc.
Vážíme si každého dobrovolníka. Zavolejte na níže uvedené kontakty, sdělíme vám, jak se stát dobrovolníkem a jaká
máte práva plynoucí ze zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb.
Kontakty: Bc. Lada Bezděková, tel.
734 370 960, Občanská poradna Náchod,
Kamenice 113, pasáž MAGNUM, Náchod,
detašované středisko, o.p.s., Hradec Králové, jako akreditovaná organizace vysílající dobrovolníky.

INFOCENTRUM, NADACE

DUBEN

INFORMACE
z Městského
informačního
centra

Procházka Náchodem
s audioprůvodcem
Horkou novinkou nadcházející turistické sezóny v Městském informačním
centru je možnost zapůjčit si audioprůvodce, který vám přiblíží nezajímavější atraktivity našeho města. Při poslechu
se během hodinové procházky vydáte po historicky i architektonicky nejvýznamnějších pamětihodnostech města,
které tvoří městskou památkovou zónu.
Cena zápůjčky audioprůvodce je 100 Kč
(+ 200 Kč vratná záloha). Průvodce je
nyní dostupný v českém a polském jazyce. Věříme, že tuto novou službu MIC
uvítají nejen turisté, ale i náchodští.
Pro větší organizované skupiny nabízíme prohlídku města s průvodcem (v ČJ/AJ).
Cena prohlídky je 500 Kč (podrobnější informace a objednávky u pracovníku
MIC).

Město Náchod
na INFOTOUR
v Hradci Králové
Ve dnech 10. a 11. března 2017 proběhl v Kongresovém centru Aldis v Hradci
Králové veletrh cestovního ruchu a cykloturistiky INFOTOUR, který se každoročně
řadí v žebříčku mezi nejnavštěvovanější
akce tohoto typu v České republice. Letošního ročníku se zúčastnilo město Náchod v zastoupení pracovnic Městského
informačního centra. Návštěvníci směřovali své otázky především na možnosti aktivního vyžití v okolí našeho města – turistické trasy a cyklostezky, dále
potom na aktuální situaci okolo plánované rekonstrukce Pevnosti Dobrošov.
V neposlední řadě byl zájem návštěvníků náchodské expozice i o informace o lázeňském městě Kudowa Zdrój a polském
příhraničí. Vysoká návštěvnost stánku
a lačnost zájemců po informacích o městě Náchod a okolí potvrdila stále stoupající prestiž našeho kraje.

Kulturní a sportovní nadace
města Náchoda rozdělila granty
Správní rada Kulturní a sportovní nadace města Náchoda na svém zasedání 8. 3. 2017
mimo jiné posuzovala i přijaté žádosti o příspěvky v 1. kole roku 2017.
Celkem bylo přijato 36 žádostí v oblasti kultury a sportu, ze kterých se nadace rozhodla podpořit 29 a přerozdělila tak celkem 212 500 Kč. Podrobné výsledky podpořených
žádostí naleznete níže.
KULTURA – 1. kolo 2017
žadatel
SDH Pavlišov
SDH Pavlišov
SRPŠ ZUŠ Náchod
Akademické týdny o. p. s.
Komorní orch. S. Vorlové
Smíšený pěvecký sbor Kácov
ZŠ a MŠ Česká Čermná
Fotoklub Náchod
Městská knihovna
Déčko
Déčko
Moskvič klub ČR
TJ Sokol Staré Město
Klub vojenské historie

projekt
Čarodějnický průvod
Dětský den
Sborová setkávání – dětské sbory ZUŠ
Akademické týdny 27. ročník
Žádost o příspěvek na činnost
Vydání CD
Pojďte si hrát
výstavní projekt Zeď
Nách.univerzita volného času
Velikonoce 2017
Den hudby 2017
Mezinár.sraz šlapacích vozítek v Náchodě
Maškarní bál
Dokončovací a údržbové práce
v objektech pevnostního skanzenu
CELKEM		

SPORT – 1. kolo 2017
žadatel
projekt
Marek Novotný
Podpora jezdce Jakub Novotný
Česká unie sportu Náchod Sportovec 2016
Déčko
Bambifest
SK DPSO Výtahy Náchod
Soutěž v dálk. plavání přes Špinku
SDH Běloves
Memoriál Jirky Beka a Běloveský kilo
ČSAR
MČR v akrobatickém rokenrolu
Florbal Náchod
turnaje 2017
TJ Kraso
Velká cena Náchoda v krasobruslení
TJ Náchod
Polanka cup 2017
TJ Náchod
Megamini Liberec 2017
TJ Náchod
Žákovská liga starších žáků
SDH Pavlišov
Turnaj v petanque
SDH Pavlišov
Turnaj ve stolním tenise 1
TJ Delfín Náchod
Cena Rytíře Hrona
TJ Delfín Náchod
Modrá stuha
CELKEM		

2017
1 000 Kč
3 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
8 000 Kč
7 000 Kč
3 000 Kč
8 000 Kč
10 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
75 000 Kč
2017
10 000 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč
6 000 Kč
8 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
137 500 Kč
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VÝROČÍ,

Uplynulo 120 let
od narození V. K. Zajončkovského
Před 120 lety, dne 8. března 1897, se
v ruském městečku Staraja Russa narodil Kazimíru Ivanoviči Zajončkovskému syn Vasilij. Byl šestým dítětem, které se mu narodilo ve druhém manželství.
V roce 1906, když bylo Vasilu Kazimiroviči 9 let, jeho otec po krátké nemoci náhle zemřel a tíha obstarávání obživy pro
celou rodinu ležela nyní na bedrech jeho
matky. Jeho životní oporou se mu postupem času stal jeho starší nevlastní bratr
Ivan. Do roku 1916 žil, rostl a učil se mladý Vasilij ve svém rodném městě. Pracoval
jako pomocník soudního sekretáře a později jako zapisovatel u starorusského soudu. Dva měsíce před tím, než oslavil své
19. narozeniny, nastoupil počátkem ledna 1916 vojenskou službu u 178. záložního pěšího pluku ve Starej Russy. Brzy poté
se dostal do Samary, která se ocitla v ohni
bolševické revoluce. K bolševické myšlence se přiklonil také on.
Po skončení občanské války v Rusku byl
na své přání přeložen k námořní brigádě
do Kronštadtu u Leningradu. Bylo to místo, které v jeho životě sehrálo důležitou
roli. V letech 1939–1940 nastaly další politické a vojenské čistky, větší než kterékoli předtím. Vasilij Kazimirovič se společně se svými příbuznými rovněž ocitl
na seznamu nežádoucích. Vojenský tri-

bunál ho odsoudil k vězení ve zmíněném
Kronštadtu v prosinci 1938. Odtud ho
propustili teprve v únoru 1940. Jakmile
byl Vasilij Kazimirovič propuštěn z vězení, byla mu navrácena nejenom hodnost,
ale i ušlý plat. S okamžitou platností byl
v květnu 1940 určen starším inspektorem hlavního velitelství Národního komisariátu vojenského námořnictva pro
pozemní a pobřežní oblasti, kde pracoval do začátku války. Začátkem nové války působil u Němci obleženého Leningradu. Proražení blokády se dočkal teprve
roku 1944. Společně se svou dcerou Irinou a zeťem Nikolajem Martynovem, pracujícími ve štábu 291. střelecké divize,
které Zajončkovskij velel, prošli od roku
1944 do května 1945 Běloruskem, Lotyšskem, Estonskem, Polskem a Německem
až k hranicím Československa. Poslední
boj, který svedl na samém konci války, se
rozhořel u hranic nedaleko Náchoda. Vyžádal si čtyři desítky lidských životů, a to
v době, kdy měl být v Evropě klid zbraní!
Koncem roku 1945 byl odeslán do rumunského Sigetu plnit zvláštní vládní úkoly.
Ve věku 49 let byl Zajončkovskij převelen
zpět do Leningradu. Jeho bojové zkušenosti měly být nově předávány posluchačům Frunzeho vojenské akademie. Nějakou dobu působil jako učitel na vojenské
katedře Leningradského technologického institutu V. M. Molotova, odkud odešel v lednu 1952, kdy byl poslán do zálohy. Vasilij Kazimirovič Zajončkovskij
zemřel v Leningradu roku 1979. Jeho jméno dodnes nese jedna z ulic města Pudosť u Gatčiny. Je čestným občanem mnoha
měst, např. Náchoda, jejž osvobodil roku
1945. Nikdy nebyl fanatickým komunistou, avšak celý život zůstal věren ideologické myšlence státu, v němž žil a za nějž
bojoval.
Richard Švanda

V ulici Sokolské je pro rodiče

s dětmi vyhrazeno nově až pět parkovacích míst
Na základě podnětu náchodských zastupitelů na jednání 13. března 2017 došlo
v tomto týdnu v ulici Sokolské před budovou Základní školy Komenského k navýšení počtu vyhrazených parkovacích míst
pro rodiče s dětmi ze tří na nově celkem
pět. Související úpravu dopravního značení provedla firma Dopravní značení Náchod s. r. o.
Budovu v Sokolské ulici a přilehlou zahradu navštěvují především žáci prvních
tříd a děti z prvního stupně ZŠ Komenského, které sem docházejí do družiny. Vzhledem k tomu, že frekvence dětí a rodičů
je v těchto místech v pracovních dnech v
době od 6 do 17 hodin opravdu velká, věříme, že navýšení počtu těchto vyhraze-

ných parkovacích míst jim usnadní život.
Na dodržování pravidel parkování se proto v těchto místech dlouhodobě zaměřuje
i Městská policie Náchod.

Dubnová výročí
4. dubna 1897 se narodil výborný muzikant Karel Josef Vejda. V Náchodě působil jako regenschori, kapelník i sbormistr, učitel hudby (na klavír se u něho učil
i mladý Josef Škvorecký); chrámovou hudbu i komponoval.
4. dubna 1937 zemřel literární kritik F. X.
Šalda. Léčil se několikrát v Chudobě, pobýval i v Náchodě, kde měl řádku přátel.
5. dubna 1997 zemřel spisovatel František
Kožík, jehož jsme poznali i u nás v Náchodě, mj. jako znalce života a díla Leoše Janáčka.
11. dubna 1947 se narodila Ing. Marie Talafantová, významná osobnost náchodského veřejného i kulturního života, spoluorganizátorka festivalu Camerata nova
Náchod.
14. dubna 1907 v Náchodě přednášel básník Jaroslav Vrchlický o Janu Nerudovi.
Pozval jej dámský odbor Ústřední matice
školské.
14. dubna 1937 se narodil druhý polistopadový ředitel Jiráskova gymnázia v Náchodě Miloslav Javůrek. Podstatnou měrou
se zasloužil o rekonstrukci budovy školy,
uvedení budovy do původního vzhledu.
Za jeho vedení oslavila škola v roce 1997
důstojně sté výročí svého trvání.
17. dubna 1807 se narodil malíř Josef Vojtěch Hellich, autor známého portrétu Boženy Němcové, ale i mnoha dalších obrazů, mj. i obrazu ve václavickém kostelíku,
na němž zachytil podle Kosmovy kroniky
sněm na Dobeníně v roce 1068.
17. dubna 1917 se narodila operní pěvkyně-sopranistka, později profesorka zpěvu
na zdejší ZUŠ Jarmila Hassan Abdel Wahab. Je pohřbena na hřbitově na Boušíně.
18. dubna 1947 se narodil výtvarník Petr
Samek. V březnu vystavoval v galerii pARTer v Kladsku.
18. dubna 1982 zemřel PhDr. Karel Červinka, ruštinář a češtinář zdejšího gymnázia.
Jeho zdraví neuneslo následky „normalizačního“ nuceného odchodu ze školství.
21. dubna 1937 se narodil v Jasenné
PhDr. Jiří Uhlíř, významný autor literatury faktu.
22. dubna 1907 se konal v městské dvoraně (tj. v sále původního Beránku) koncert
České filharmonie. Hrála tu ovšem už pět
let před tím, 23. dubna 1902 (mj. Dvořákovu Novosvětskou symfonii).
23. dubna 997 zahynul násilnou smrtí
nejznámější představitel rodu Slavníkovců, pražský biskup, velký Čech – Evropan
sv. Vojtěch. Kladsko bylo podle Kosmovy kroniky mezní hradiště slavníkovského panství. Náchod tehdy ještě patrně nestál, ale zřejmě tudy procházel.
27. dubna 1967 zemřel sochař Karel Hladík. Narodil se v Králově Lhotě 27. června
1912. Vytvořil mj. řádku významných Jiráskovských plastik.
(AF)

Z HISTORIE

DUBEN

Historické veřejné stavby
4. Tkalcovská škola (dnes Evangelická akademie)
Rozvoj textilního průmyslu na Náchodsku (včetně Červeného
Kostelce, České Skalice a Hronova) v poslední čtvrtině 19. století
potřeboval ve větším počtu kvalifikované pracovní síly. Proto se
ujala myšlenka zřídit zde odbornou tkalcovskou školu.
Ta byla původně založena v Jindřichově Hradci již v r. 1874,
tam ale nenašla potřebné zázemí, a proto bylo jednáno o jejím
přemístění. Pověřený státní úředník, c. k. dvorní rada Dr. Em.
Herrman, sondoval situaci v tehdejším novoměstském správním
okrese. Nakonec padla volba na Náchod, neboť v jeho okolí se
nacházel značný počet domácích tkalců, odhadem přes osm tisíc osob. To již byl poměrně značný potenciál. Městské zastupitelstvo v čele s purkmistrem Antonínem Rokošem (1820–1883)
se dne 7. 2. 1880 zavázalo, že na financování tkalcovské školy
přispěje jednou polovinou nákladů. Druhou polovinu nákladů
měli uhradit místní průmyslníci a mecenáši, kteří její zřízení
podporovali. Tkalcovská škola v Náchodě byla oficiálně zřízena
výnosem ministerstva obchodu ze dne 3. 3. 1881. Její účel a poslání výstižně charakterizoval úvodní článek česky psaných stanov: „Úkolem tkalcovské školy jest mladým lidem, kteří se průmyslu tkalcovskému věnovati chtějí, odborné vyučování v těch kterých
teoretických a praktických předmětech poskytovati a pomocníkům
a učňům v závodu již jsoucím, příležitost dávati, svých vědomostí
v oboru tkalcovském přiměřeným vzděláním pokračujícím na škole
tkalcovské rozšířiti.“ V průběhu letních prázdnin se škola přestěhovala z Jindřichova Hradce do Náchoda. Zde byla provizorně
umístěna v domě čp. 29 v Krámské ulici, pronajatém od místního žida Izáka Picka. Jejím staronovým ředitelem a učitelem
se stal Julius Phillipp, který dne 15. 9. 1881 zahájil v těchto prostorách výuku.
Studium bylo původně dvouleté. Vyučovaly se tyto předměty: nauka o předivu, nauka o nástrojích, dekompozice, kompozice, vypočítávání tkanin, kreslení od ruky, kreslení odborné (podle vzorů), praktické tkaní a kupecké počty. Základní praktická
cvičení prvního ročníku se konala v malé dílně Pickova domu,
žáci druhého ročníku docházeli na „větší“ praxi do nově postavené továrny Izáka Mautnera. Z dochovaných školních výkazů
vyplývá, že v úvodním roce 1881/1882 navštěvovalo první ročník v tzv. denním běhu 16 žáků a ve večerním běhu 25 zájemců.
Na svém jednání 25. 10. 1885 konstatovali městští zastupitelé,
že tkalcovská škola, která byla zřízena v pětileté zkušební lhůtě,
byla dosud financována ročním nákladem ve výši 800 zl. Odborní průmyslníci přispívali částkou 290 zl., okresní výbor 100 zl.
a město 410 zl. Dosavadní nízká účast žáků ale nenaplnila jejich
očekávání, takže uvažovali o zrušení školy. Ale zásluhou radního
Josefa Bartoně staršího byl její statut zachován a městští zastupitelé se zavázali nadále podporovat školu stejnou částkou. Dosavadní pronajaté místnosti však byly pro pokročilé požadavky

odborného vyučování nevyhovující, proto c. k. místodržitelství
naléhalo od r. 1889 na město Náchod, aby postavilo novou školní budovu, což stanovilo jako podmínku pro setrvání školy v Náchodě. Původní plán umístit školu do budovy Podbučního mlýna
nevyšel, nové stavební místo, louku, však nabídla zdarma zdejší
textilní firma Mautner a syn. Díky tomu městské zastupitelstvo
konečně schválilo 13. 6. 1890 stavbu nové budovy pro tkalcovskou školu. Plány vypracoval zdejší stavitel Jan Svoboda, ministerstvem vyučování však nebyly schváleny, proto byl vytvořením nových plánů pověřen Josef Blecha st. (1841–1900), městský
stavitel Prahy – Karlína. Nové plány byly schváleny až v září 1891
a hned v říjnu se začalo se stavbou, kterou provádělo město Náchod vlastním nákladem. Proto si půjčilo u České zemské banky
v Praze částku 70 000 zlatých s dobou splatnosti 40 let.
V květnu 1892 již byla hotova hrubá stavba a na konci července celá budova, která byla 12. 9. 1892 kolaudována a obdržela čp.
335 (zaknihováno v r. 1894 pod čd 949). Slavnostní otevření nového sídla školy v nynější Kladské ulici se konalo 4. 10. 1892; vysvěceno bylo zdejším rodákem, kanovníkem Josefem Antonínem
Šrůtkem. Jednalo se o jednopatrovou budovu na půdorysu písmene L s dodnes dochovanou poměrně jednoduchou eklektickou
fasádou a výrazným vstupním portálem. V přízemí byla učebna, kreslírna, malá mechanická tkalcovna s 9 stavy, dva kabinety a byt ředitele, v patře pak druhá učebna, kabinety, ředitelna
a ruční tkalcovna s 29 stavy. K nim ještě patřily různé přípravné a zkušební přístroje, které zajistilo ministerstvo vyučování.
V první polovině roku 1893 byl v dvorním objektu instalován
parní stroj o 10 koňských silách, který poháněl mechanické stavy a vyráběl elektrický proud k osvětlení školy. Dne 12. 2. 1895
schválili městští zastupitelé smlouvu, kterou byla budova pro
účely školní odevzdána do užívání státu. V tomto roce 50 zapsaných žáků obou ročníků pod vedením pěti učitelů pracovalo již
na devíti mechanických stavech.
Další vývoj školy z hlediska její výuky lze dohledat v článku
Zuzany Vlčkové, který byl publikován v archivním sborníku Stopami dějin Náchodska č. 9. Připomeňme jen, že v letech 1926–
1928 byly nalevo od školy přistavěny nové rozsáhlé dílny (dnes
čp. 773) pro 22 ručních a 30 mechanických stavů, opravena byla
také stará budova a z původních dílen zřízeny nové učebny. Státní odborná tkalcovská škola ve školním roce 1950/1951 ukončila
svou činnost a její místo zaujala střední průmyslová škola strojnická oboru textilních strojů. Ta se ale v r. 1969 přestěhovala
do Nového Města nad Metují a byla nahrazena zvláštní školou
přemístěnou z Karlova náměstí. Od r. 2007 se v opravené budově
nachází Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie
Náchod vzdělávající odborníky v oblasti sociální práce.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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INFORMACE Z RADNICE

Harmonogram svozu odpadů
Jednorázový svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční:
Pátek 7. dubna 2017
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 8. dubna 2017
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.
Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální odpad (tento odpad je možno za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!!!
Větve, listí, tráva a další velkoobjemový rostlinný odpad bude svážen samostatně (jaro
a podzim ve čtrnáctidenních intervalech dle schváleného harmonogramu), tudíž při
pololetním svozu nebezpečných odpadů a velkoobjemových odpadů svážen nebude!

Aktuální informace k zápisu
pro školní rok 2017 / 2018
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
kde je specifikován takto:
§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud
mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září
do konce června příslušného školního
roku, může být přijato k plnění povinné
školní docházky již v tomto školním roce,
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného
v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty
druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou
přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného

lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.
§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od
1. dubna do 30. dubna kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku. Zápis dětí do základních škol
v Náchodě bude probíhat od 6. 4. do
7. 4. 2017.
§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění
účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně
nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky
lze odložit nejdéle do zahájení školního
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Obecně závazná
vyhláška č. 1/2017,
o vymezení doby
nočního klidu
Zastupitelstvo města Náchoda na svém
zasedání dne 13. března 2017 usnesením
č. V. a/ schválilo vydat na základě § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o vymezení doby nočního klidu.
Tato vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než
obvyklých osm hodin (od 22.00 do 06.00
hodin). Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. dubna 2017, celé její
znění naleznete jak na elektronické, tak
na fyzické úřední desce MěÚ Náchod.

Informace pro vlastníky
pozemků podél státních
hranic
Ministerstvo vnitra požádalo Městský
úřad Náchod o zprostředkování následující informace pro vlastníky pozemků
v k. ú. Malé Poříčí, Běloves, Dobrošov,
které se nacházejí podél státních hranic
s Polskou republikou:

Oznámení o měřických pracích
na státních hranicích s Polskou
republikou
V roce 2017 bude probíhat v katastrálním území vaší obce společné přezkoušení
hraničních znaků státních hranic. Práce
budou prováděny v souladu se Smlouvou
mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze
17. ledna 1995 a zákonem č. 312/2001 Sb.,
o státních hranicích a o změně zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o státních hranicích).
Práce budou provádět pracovníci Zeměměřického úřadu Praha a budou podle § 9, §10 a §11 zákona o státních hranicích v nezbytném rozsahu vstupovat nebo
vjíždět na pozemky, které se nacházejí podél státních hranic.

INFORMACE Z RADNICE

DUBEN

Sportovní zařízení
města Náchoda
Pražská 178, 547 01 Náchod

Plavecká škola Náchod
přijme od září 2017
LEKTORA/LEKTORKU PLAVÁNÍ
Požadujeme:
minimálně SŠ vzdělání s maturitou,
pedagogické schopnosti a předpoklady pro práci s dětmi, plavecké dovednosti na dobré úrovni
Výhodou:
VŠ vzdělání se sportovním zaměřením, platné osvědčení o kvalifikaci instruktor plavání, trenér plavání nebo
cvičitel plavání, kladný vztah ke sportu, praxe v oboru
Nabízíme:
zaměstnanecký poměr na zkrácený pracovní úvazek, zajímavou práci
s dětmi v kolektivu sportovně zapálených spolupracovníků, odpovídající finanční ohodnocení
Kontakt pro podání přihlášek:
Jana Osobová
Tel: 491 427 642, 776 004 374
E-mail:
plaveckaskola@sportnachod.cz
www.sportnachod.cz

Městská policie
Náchod aktuálně

Zaměřeno
na prevenci

Městská policie Náchod nepůsobí pouze
jako represivní orgán, ale nedílnou součástí její práce je i preventivně – výchovná činnost. Koncem roku 2015 vypracoval strážník preventista nové nabídky
preventivních programů a zaslal je do
všech náchodských mateřských, základních a středních škol, ale i do domovů pro
seniory. Na základě požadavků ze zmiňovaných organizací jsou pak během celého roku pořádány přednášky a besedy na
různá témata, jejichž výklad je vždy přizpůsoben věku posluchačů. Mezi nejčastěji prezentovaná témata patří šikana, ky-

beršikana, zneužívání dětí, drogy, jak si
nenechat ublížit, trestní odpovědnost dětí
a mladistvých a kriminalita dětí. Velmi vítána je i možnost navštívit služebnu městské policie a seznámit se s provozem kamerového systému. Jen v roce 2016 bylo
uspořádáno 49 přednášek, ale i dalších
akcí spojených s ukázkami zásahů strážníků, jejich výzbroje a výstroje a používané techniky.
Miroslav Horák, Městská policie Náchod

Město Náchod opět uspělo v soutěži Zlatý erb

Na slavnostním ceremoniálu v úterý
14. března 2017 byly za účasti hejtmana
Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. vyhlášeny výsledky krajského
kola soutěže Zlatý erb za nejlepší internetové prezentace samospráv v Královéhradeckém kraji. Webové stránky města
Náchoda získaly druhé místo v kategorii

měst. Ocenění převzal osobně starosta Náchoda Jan Birke a webmaster Jan Vinter.
První místo v kategorii měst získal
Rychnov nad Kněžnou, v kategorii obcí
obec Lovčice. Hradec Králové obdržel cenu
za nejlepší elektronickou službu – Otevřená data Hradec Králové.

I vy můžete přispět
ke zlepšení života v Náchodě

S radostí vás přivítáme ke kávě či čaji. Vyslechneme vaše názory a připomínky. Významně tím přispějete k nastavení pomoci, podpory a péče, kterou naše město lidem v nepříznivých situacích nabídne.
Předem děkujeme těm, kteří se našeho setkání zúčastní. Těšíme se na viděnou.
Kateřina Tylšová, koordinátor plánování sociálních služeb

Jak jsme vás již informovali, v Náchodě probíhá plánování sociálních služeb. Hlavním naším cílem je zlepšit kvalitu života
obyvatel Náchoda. Snad každý z vás se setkal se situací, kterou
člověk nemůže zvládnout vlastními silami a potřebuje pomoc.
Někdy pomůže blízké okolí, ale co když taková pomoc nestačí
a je třeba vyhledat odborníky? Je na koho se v našem městě obrátit? A jak jste na tom vy, kteří pečujete o zdravotně postižené děti a dospívající? Je pomoc, kterou potřebujete dostačující?
Chybí v Náchodě nějaké služby? Jste s nimi spokojeni? Jistě vás
trápí mnoho bariér a otázek, které při velmi náročné péči řešíte. Budeme proto rádi, když se o své názory, nápady i připomínky podělíte, a to na setkání 19. 4. od 15 hodin. Mnozí z vás se
také potýkají s problémy při péči o své blízké seniory. Také i vás
může trápit mnohé. Možná se domníváte, že je situace neřešitelná. Nebo „jen“ nevíte, koho o pomoc požádat. Pokud to bude
při vaší vytíženosti možné, přijďte na setkání 26. 4. od 15 hodin.

Pokud budete mít dotazy či budete chtít potvrdit svou účast,
prosím, pište na k.tylsova@mestonachod.cz, nebo volejte
770 127 512. Děkuji vám.
Vaše účast nám všem pomůže! Aneb bez vás to nepůjde…
První setkání bude zaměřené na potřeby zdravotně postižených dětí a dospívajících. Uskuteční se ve středu 19. 4.
2017 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti č. dv. 5,
1. patro MěÚ Náchod, Masarykovo náměstí 40.
Druhé setkání bude určené pro skupinu seniorů a osob pečujících o seniory. Uskuteční se ve středu 26. 4. 2017 od
15.00 hodin ve velké zasedací místnosti č. dv. 5, 1. patro
MěÚ Náchod, Masarykovo náměstí 40.
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INZERCE, POZVÁNKY
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Výcvikové kurzy základní
poslušnosti a ovladatelnosti psa,
které pořádá

Výstava k výročí 100 let
Skautské středisko Náchod zve všechny příznivce, zvědavce a celou širokou veřejnost na výstavu zaznamenávající 100 let náchodského skautingu. Výstava bude probíhat od 10. 4. v městské knihovně Náchod, kde
k nahlédnutí setrvá do 29. 4. Součástí výstavy bude vernisáž
a přednáška. Tato akce navazuje na Skautles, bál pořádaný
na konci ledna v Beránku, a vytváří možnost nahlédnout jak
do historie, tak současnosti náchodských skautů a skautek.
za středisko Náchod, Nela Halašková

začínají v sobotu, 1. 4. 2017, v 14:00 hodin.
Jsou vhodné pro štěňata i dospělé psy.
Věnovat se Vám budou zkušení instruktoři.

Více na www.zkonachodsport.4fan.cz
Přihlásit se můžete u paní Borkovcové na mobil. č.
723221872 nebo email zkonachodsport@seznam.cz

grafické studio a tiskárna

VÝROBA plakátů A4, A3, A2, A1, A0... od 1 kusu
AKCE DUBEN
jednostranná barevná vizitka 1,20 Kč
ROLL-UP – 85 x200 cm – 1.300 Kč
603 311 052 | studio@creopress.cz

Přijďte se podívat, kde můžete pracovat,
nebo si jen prohlédněte, jak se vyvíjejí a vyrábějí
komponenty pro Škoda Kodiaq a díly pro automobily dalších značek.

V sobotu 15. 4. od 10 do 12 hodin vás provedeme
po pracoviš�ch Saar Gummi Czech v Červeném
Kostelci. Přihlaste se k prohlídce na tel. 731 687 204
nebo na adrese mar�n.kuchar@saargummi.com.

ŠKOLY

DUBEN

MŠ Březinova
Pozvánka na Den otevřených dveří
Srdečně Vás zveme na Den otevřených
dveří v Mateřské škole, Náchod, Březinova 669, který se uskuteční
11. 4. 2017 od 14.00 do 17.00 hodin.

MŠ Myslbekova
POZVÁNKA NA
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
V MATEŘSKÉ ŠKOLE Myslbekova ulice
Srdečně vás zveme do naší mateřské školy Myslbekova ulice, Náchod
ve středu 12. dubna v době od 7.30 do
10 hodin.
Podíváte se do tří nově moderně vybavených tříd, vaše děti se mohou zapojit do
her s dětmi z MŠ, zhlédnete ukázku naší
práce s dětmi, můžete získat bližší informace o činnosti MŠ a vzdělávacím programu naší MŠ.

provoz školní družiny 6.30–16.00
vlastní kuchyně
účast v různých soutěžích
příjemné okolí 		
individuální přístup ke každému dítěti
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
taneční, flétna, dramatický
angličtina, 1. pomoc
dovedné ruce, příprava na gymnázium
sportovní, náprava čtení a psaní
sboreček, věda je zábava
AKCE ŠKOLY
drakiáda, školní výlety
škola v přírodě, besedy
cyklistické závody, dětský karneval
ples pro rodiče
partnerství s polskou školou
tel: 491 423 638
www.skolababi.webnode.cz
Karneval
V sobotu 11. 3. pořádala ZŠ Náchod –
Pavlišovská ul. v pohostinství u Vlčků
na Pavlišově dětský karneval v doktorském duchu.
Děti v úžasných maskách mohly soutěžit
ve zneškodnění bacilů, navlékání prášků
či uzdravování zvířátek. Celé odpoledne
bylo proložené tancem, hezkými cenami
a hádáním názvu zákeřné nemoce, která
napadla našeho medvěda – soplivka.
Doufáme, že si děti odpoledne užily a rodičům moc děkujeme za pomoc s přípravou karnevalu.
ZŠ Náchod – Pavlišovská ul.

MŠ Vítkova
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
6. 4. 2017 od 9 do 15 hodin
Těšit se můžete na:
třídy upravené do center aktivit
zodpovězení vašich dotazů
přívětivý personál
drobné výtvarné aktivity
individuální přístup k dětem
Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304
prostornou školní zahradu
živá zvířátka
v každé třídě DVEŘÍ
DEN
OTEVŘENÝCH
Přijďte
se
podívat.
6. 4. 2017 od 9:00 do 15:00 hodin

TĚŠIT SE MŮŽETE NA:

ZŠ BABÍ

• třídy upravené do center aktivit,
• zodpovězení Vašich dotazů,
Jsme školou rodinného typu a určitě
• přívětivý personál,
máme co nabídnout vašim dětem, které
•
drobné
výtvarné
aktivity,
se v malé a útulné
škole budou
cítit pří•
individuální
přístup
k dětem,
jemněji než ve škole velké.		
• prostornou školní zahradu,
• živá zvířátka v každé třídě.

V březnu děti ze ZŠ Náchod – Pavlišovská ul. reprezentovaly školu hned ve dvou
soutěžích. Jedné recitační v Náchodě
a turnaji ŠD ve vybíjené v Broumově.
Tento rok je nám ovšem souzena „bramborová“ medaile. Jak v recitaci jednotlivců, tak ve vybíjené se děti i přes obrovský zápal a velké úsilí umístily těsně pod
stupni vítězů.
Věříme, že příští rok se karta obrátí a vyšplháme i na vítězné stupínky.

POSTUP DO ÚSTŘEDNÍHO KOLA
Vynikajícího úspěchu dosáhli žáci klavírního oddělení na krajském kole soutěží MŠMT ve hře na klavír. Václav Podškubka získal v nejmladší kategorii 1. místo
s postupem do celostátního kola, Richard
Müller 2. místo v II. kategorii, oba pod vedením p. uč. O. Tsiporenko a Barbora Rýdlová ze třídy p. uč. R. Černého 3. místo ve
III. kategorii. Ze 67 soutěžících v krajském
kole postoupilo do ústředního kola jen 10
žáků a o to je vítězství V. Podškubky cennější. Gratulujeme žákům a jejich pedagogům a přejeme Václavovi další úspěchy.

ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Vítání jara v Zemanově škole
Jarní paprsky sluníčka už začaly více
hřát, na školní zahradě se rozezpívali ptáci a naši žáci objevili při jarních procházkách první jarní kytičky.
Na začátku měsíce března navštívila
paní učitelka Renfusová se svou speciální třídou Městskou knihovnu v Náchodě.
Březen je měsíc knihy, a tak pracovnice
knihovny paní Macurová žáky provedla
dětským oddělením knihovny a poutavě
jim povídala o knížkách. Každý odcházel s vypůjčenou knížkou, která ho nejvíce zaujala.
Ve speciální třídě v Bělovsi proběhla
také beseda se zdravotní tématikou s paní
Zelenou z Oblastního spolku ČČK Náchod.
Žáci si vyzkoušeli obvazovou techniku
a dozvěděli se mnoho praktických informací, jak ošetřit různá poranění a seznámili se s prvky resuscitace. Tradičně se
zúčastnili jarní keramické dílničky v Dominu Hronov, vodních radovánek v Kudowa Zdrój, oblíbeného bubnování a hiporehabilitace. Paní učitelka Renfusová
s dětmi vyrazila na poznávací vycház-
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ŠKOLY
ku jarní přírodou v okolí Bělovse a podél
řeky Metuje. Žákům se moc líbila soutěž
o nejveselejšího klauna, kterého vyráběli z odpadového materiálu. Tento měsíc se
nesl v duchu provoněného jarního tvoření. Žáci VI. třídy si společnými silami vyrobili ,,Jarní vílu Amálku“, která se stala
novou kamarádkou ve třídě.
Nezapomněli jsme ani na maminky
a babičky. K svátku MDŽ si pro ně žáci
1.stupně ZŠ a speciálních tříd připravili
„srdíčkové“ vystoupení. Nechyběly vlastnoručně vyrobené dárky ani pohoštění.
V další třídě zase žáci vyrobili krásnou
kytičku pro maminku k svátku. Vybraní
žáci 1. stupně ZŠ a speciálních tříd se pod
vedením paní učitelky Brožové zúčastnili
plaveckého výcviku v Náchodě. Tato akce
měla u žáků velký úspěch. Hravou formou se i ti nejmenší seznamují s vodou
a plaveckými technikami. Jaro přivítali
žáci 1.stupně ZŠ a speciální třídy z Bělovse společným tvořením. Každý si vyrobil
malou Moranu, poté všichni společně přivítali jaro veselými básničkami a zazpívali si známé písničky. Moc se jim líbila písnička „Žabička zelená“.
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné
soutěže „Zelenina plná vitamínů“, kterou
vyhlásil Český zahrádkářský svaz. Obsadili jsme 1.místo, radost byla veliká!
20. března navštívili žáci 1.stupně ZŠ
a speciálních tříd Městské divadlo Dr. J.
Čížka, kde proběhl koncert Michaely Novozámské a chlapeckého sboru Bonifantes
„Naše písnička“. Žáci speciální třídy pod
vedením paní učitelky Jenčíkové si zahráli na malé zahradníky a sledovali průběžně růst různých semen, která si nechali vyklíčit a pak je přesadili do hlíny. Žáci
2. stupně ZŠ s paní učitelkou Kolářovou
navštívili Státní okresní archiv v Náchodě. Paní učitelky Říhová a Čejchanová zorganizovaly se svými žáky speciálních tříd
pro 1.stupeň ZŠ projektový den Děti čtou
dětem. Paní učitelka mateřské školy v Oblastní nemocnici Náchod Petra Zimanová
si pro děti připravila tvoření k MDŽ a zajímavé čtení v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti, paní učitelka Iva Šotolová zase
rukodělné jarní tvoření z přírodního materiálu. Jaro je prostě tady a naše škola
je vyzdobená krásnými jarními výkresy
a výrobky našich žáků.
Za kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ J. Zemana
Mgr. Marie Čejchanová

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Zprávičky
z Masaryčky
Dne 10. 3. 2017 jsme si připomněli již
4. výročí úmrtí známého a oblíbeného náchodského výtvarníka Jaroslava City, malíře, ilustrátora, spisovatele a autora proslulého stodílného večerníčku o hlemýždi
Maťovi a skřítku Klinčekovi. Jeho kouzelná vyprávění, zasazená na pohádkový lesní palouček ve Vysokově, najdou od letoška své vděčné čtenáře také mezi žáky na
I. stupni ZŠ TGM, kde je s nimi seznámí
paní učitelky při hodinách literární výchovy a čtení.
Mgr. Alena Křivská, tř. uč. 3. A ZŠ TGM
Ilustrace: Jaroslav Cita

Mezinárodní den darování knihy
Dne 14. února jsme v Nové třídě 2. C
oslavili tento svátek i my. Děti donesly knihy, které chtěly darovat jiným dětem. Společně jsme je donesli do Domova
pro matky s dětmi – Sv. Anny. Uvítal nás
pan ředitel Farní charity Náchod a paní
vedoucí nás domovem provedla. Krásný
okamžik byl, když děti osobně předávaly knihy maminkám i dětem. Děkujeme
za tuto možnost. Návštěva byla zdrojem
mnoha témat, která jsme mohli prodiskutovat.
Děti z 2. C, Pavlína Moravcová, tř. učitelka
Ozdravný lyžařský pobyt
žáků ZŠ TGM v Orlickém Záhoří
Radost z hezkých zimních dnů završili
žáci naší školy na přelomu února a března na ozdravném lyžařském pobytu v Orlickém Záhoří. Kolektiv byl tvořen žáky
od prvních do devátých tříd a přes věkový rozdíl mezi nejmladšími a nejstaršími,
který byl plných 10 let, fungoval od budíčku do večerky jako jeden navzájem si pomáhající organizmus.
Každý den jsme začali osvěžením ducha
a protažením těla. Dopoledne následovalo
procvičování sjezdových dovedností. Již
od prvního dne však u části našich malých lyžařů začal boj o každodenní zařazení běžeckého lyžování. Na běžkách jsme si
vyzkoušeli skluz plný hledání rovnovážné
polohy a mnoho dalších hrátek. Severovýchodní svah různorodého sklonu umožnil
jak zvládnutí prvních obloučků, tak i nácvik různých stylů od pluhu po carving

a jízdu ve slalomových tyčích. Chuť a odhodlání užívat si zábavy nejen na sjezdovkách a snowboardu, ale i na běžkách,
dělala nesmírnou radost učitelům, kteří
tak v odpoledních hodinách vyráželi jak
na sjezdovku, tak s novými objevy běžeckého lyžování kroužit po zbylých zasněžených loukách.
Během večerního času jsme všichni
dohromady hráli komunikační hry, povídali si o Orličkách a o naší chatě Perle, bývalé pile poblíž sklárny. Profesionální záchranář David Vrzal nás naučil volat
na „155“ a využívat aplikaci Záchranka.
Deváťáci připravili strašidelnou stezku
odvahy. Závěrečný večer byl plný tance
a hezkých ocenění pro každého účastníka! Mezi hlavní zážitky patří skok přes
potok, stezka odvahy a běžky. Plno záběrů z prožitých dní, zpracovaných Kryštofem Hankou z 5.B do souvislé prezentace,
je dostupných na facebookovém profilu
školy.
Na závěr s radostí cituji postřehy našich žáků: „Líbilo se mi na lyžáku to, že
jsme každé ráno měli rozcvičku a že jsme
chodili na lyže. A jak jsem byl vždycky
na běžkách. Bavila mě diskotéka a procházka a celé dny. Těším se na další lyžák. Bavila mě i stezka odvahy.“ Patrik
Pfeifer, 4.A. „Moc se mi to líbilo na lyžích
i na běžkách. Pane učiteli, mohli bychom
jít ještě na běžky, s kým? S Patrikem“ Robert Berger, 3.B.
Za organizaci a péči na svahu i po večerech patří poděkování paní učitelce Ilšnerové, paní zástupkyni Žaludové a panu záchranáři Vrzalovi. Všem našim lyžařům
patří nesmírný dík za hladký průběh pobytu a za vzájemnou pomoc a spolupráci.
Skol, Michal Šafránek
Ve 3. A ZŠ TGM máme výtvarné talenty
Navštívíte-li ZŠ TGM v Náchodě,
na první pohled vás upoutá pěkná výzdoba chodbových prostor, pro niž byly z velké části použity žákovské výtvarné práce.
Není divu, po této stránce děti dokážou
opravdové zázraky. V každé třídě se najde mnoho dětských výtvarných talentů,
které by bylo možné rozvíjet. Nedávno to
potvrdili i žáci 3. A.
Při hře na malíře dostali ten nejtěžší úkol – nakreslit koně. Zpočátku měli
obavu, ale po chvilce se do práce tak vžili, že výsledky předčily všechna očekávání. Celá třída se při té příležitosti proměnila ve stáj, ohradu, fotografií a obrázků
koní viselo po tabulích a nástěnkách vel-
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mi mnoho. Jako správní malíři je mohli
pozorovat, studovat, fotografie na dopisnicích si vzít k sobě do lavice. Úkol zvládli všichni. Za nádherné práce výtvarně
nadaných žáků Elišky Nedělkové a Pavla
Stejskala by se nemusel stydět ani malíř.
Pěknou dětskou kresbu, na níž byl skutečně kůň a která svědčila o tom, že pracovali rádi a se zápalem, odevzdali všichni. Věřím, že alespoň někteří z nich svůj
výtvarný talent v dalším životě uplatní.
Mgr. Alena Křivská, tř. uč. 3. A ZŠ TGM

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
28. 2. 2017 se konal další Komenďáček,
který byl tentokrát zaměřený na rozvoj
sluchového a zrakového vnímání dětí.
Děti poznávaly různé zvuky, vyhledávaly
rozdíly v kresbách, procvičovaly svůj postřeh, skládaly na kousky rozstříhané obrázky, rozpovídaly se i o svých zálibách
a kamarádech.
Domů si odnesly své vydařené práce
a rodičům se snad budou hodit rady, jak
dál rozvíjet smyslové vnímání svých dětí.
Poslední setkání se uksutečnilo 28. 3.
2017 a bylo zaměřeno na početní představy a dovednosti. Potom nás už čeká zápis
do 1. tříd, který se uskuteční 6. a 7. dubna 2017.
28. 2. 2017 se také konal tradiční Den
otevřených dveří v budově 1. tříd v Sokolské ulici. Navštívily nás děti z MŠ
na Kramolně a v Komenského ulici. Děti
si zkusily sednout do školních lavic a pracovat podle pokynů paní učitelky. Byly
velmi šikovné. Na vyučování i do školní
družiny se přišli podívat rodiče i prarodiče našich prvňáčků. Celý den se velmi
vydařil. Zájemci měli možnost navštívit
všechny naše školní budovy. Kromě budoucích prvňáčků této možnosti hlavně
využili děti a rodiče, kteří zvažují podání přihlášky k přijímacímu řízení do třídy
s rozšířenou výukou matematiky.
Okresní kolo recitační soutěže se konalo 15. 3. 2017 v prostorách ZUŠ v Náchodě. Z naší školy se zúčastnily žákyně Eliška Kőhlerová z II. B, Vlasta Suchá z III. C,
Šarlota Hrnková ze IV. A a Tereza Prouzová z V. B. Děkujeme za reprezentaci školy.

Hodina pohybu navíc je aktivita podporovaná MŠMT. Účastní se jí žáci 1., 2.
a 3. tříd. V současné době volná místa obsadili i čtvrťáci. Velmi oblíbené u dětí jsou
pravidelné tréninky, které vede trenér
Mgr. Petr Šulc. Děti rozvíjejí své pohybové dovednosti, hrají hry, užívají si pohyb.
Hodně pohybu navíc si užili i žáci 7.
tříd, kteří se zúčastnili lyžařského výcviku v Orlickém Záhoří. Sníh sice ubýval
před očima, ale na zdokonalení se v lyžařském umění a zábavu jej bylo dost. Došlo
i na závody.
To žáci II. A se pod vedením paní učitelky rozhodli vzdorovat sychravému zimnímu počasí výrobou vitaminové bomby.
V duchu hesla „Jíme zdravě – žijeme zdravě“ si připravili ovocné a zeleninové saláty, do kterých se vzápětí s chutí pustili.
Všem čtenářům přejeme pohodový duben, hodně sluníčka a pohody.
Kolektiv ZŠ Komenského

ZŠ PLHOV
Dopoledne otevřených dveří na Plhově
V sobotu 4. března jsme se na Plhově učili. Již tradičně jsme chtěli ukázat
školu zejména těm, kteří k nám na Plhov
přijdou nově po prázdninách. Představili jsme výuku ve třídách prvního stupně,
ukázali jsme, jak a v jakých učebnách se
pracuje na 2. stupni, co nabízí školní družina, ve školní jídelně připravili ochutnávku žákovských svačin … Dobře se nám
poslouchala slova chvály příchozích návštěv, jsem rád, že podobně pozitivní jsem
mohl být i já, když jsme s pedagogickým
sborem akci vyhodnocovali.
Potěšilo mne, že se na sobotu do výuky či na provázení návštěv často přihlásili i žáci, kterým ve škole nejde vše samo.
Mají někdy problémy s výukou, se vztahy…. Přesto přišli a odvedli výbornou práci. Je to pro nás dokladem toho, že i děti,
které vůbec nejsou premianty, se ve škole
cítí dobře a berou školu za svou.
Samozřejmě opakovaně oceňuji, že
plhovští pedagogové nemají problém
s představením své práce veřejnosti, nedělá jim potíže přijímat v hodinách návštěvy rodičů. Učí opravdu dobře a umějí
svoji práci prezentovat. Byli jsme chváleni i za interiér školy, výzdobu, prezentaci dětských prací. Máme šikovné děti,
ale zároveň je třeba připomenout, že bez
toho, aby je k výborným výsledkům trpělivě a odborně dovedli jejich vyučující, to
prostě nejde.

Jsme rádi za zájem o naši školu. Oproti
minulým létům máme plné třídy a spíše
než o naplnění tříd budeme mít letos starost, zda všechny zájemce budeme do vyšších ročníků moci přijmout. Ale protože
zápis do 1. tříd je teprve před námi, necháme se dalším zájmem rodičů o plhovskou školu teprve překvapit. Budu věřit,
že nakonec příjemně.
Rodiče, školy (a Hejného matematika)
Jaro je ve školách obdobím plánování věcí příštích. Za dveřmi jsou zápisy do
1. tříd, deváťáky čekají přijímačky
na střední školy, žáci 5. tříd malých škol si
vybírají školu, kde stráví další čtyři roky.
Je celkem přirozené, že rodiče mají i obavy, jak jejich děti vše zvládnou, zda se
dostanou tam, kam chtějí, jestli budou
v novém působišti úspěšní. Nejvíce diskutovanou oblastí učiva základní školy je
v současnosti matematika, konkrétně metodika výuky, která nese jméno profesora
Hejného.
Na Plhově toto řešíme již čtyři roky.
Další roky předtím jsme se snažili změnit to, že žáci matematiku neměli rádi,
výsledky jejich práce v rámci matematiky nebyly dobré, matematika pro ně byla
často jen změtí čísel a pojmů, se kterými
je třeba pracovat. A někdy nevěděli, proč
a co vlastně na konci svého snažení spočítali. I na Plhově jsme v tomto školním
roce opakovaně s rodiči i žáky diskutovali o tom, co se učí, proč se to učí, v čem to
pokládáme za správné a přirozené takto
s matematikou nakládat. Oceňuji, že diskuse s „našimi“ rodiči nad metodikou M.
Hejného byly věcné, nezatížené nějakými příliš negativními emocemi. Zveme je
do školy, představili jsme výuku v rámci
dne otevřených dveří, věříme, že je přesvědčí i výsledky dětí v soutěžích a v dalším studiu.
Na druhou stranu říkám otevřeně rodičům, kteří se k nám do školy chystají,
že takto učíme a nebudeme nic radikálně
měnit, nebudeme vytvářet více učebních
programů, například pro žáky, kteří přišli z jiné školy. Dáme jim dostatek času,
podpory a oni pak budou svoji školní práci zvládat. Samozřejmě také v přímé úměře k tomu, kolik energie učení dají a kolik „talentu“ v nich dříme. A také úměrně
k tomu, jak je podpoří jejich rodiče. Pokud
budou doma slýchat, že ti „nezodpovědní
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Činnost SZdP Náchod, z.s.
v roce 2016

a nemožní“ po nich chtějí ve škole nesmysly a pitomosti, pak to samozřejmě školní
práci dětí nepřidá.
K napsání tohoto mne přimělo nejen to,
že aktuálně v plhovské škole toto s pedagogickým sborem, žáky a rodiči řešíme.
Až mne zaskočilo, jak moc je téma Hejného matematiky v našem regionu živé
a kolik zkreslených a nepoučených názorů a argumentů koluje. Nejen v Náchodě,
ale i v okolních obcích. Nejen od veřejnosti, rodičů, ale i od některých učitelů (zejména od těch, kteří se tématu ještě příliš nevěnovali).
Vladimír Honzů

STAVEBKA
Pozvánka na VELIKONOČNÍ výstavu
panenek vyrobených pro UNICEF
spojenou s hlasováním o Miss panenku,
která se bude již popáté konat v prostorách Domova mládeže VOŠ a SPŠ stavební
arch. J. Letzela v Náchodě.
Výstavu můžete navštívit ve dnech
10. 4.–12. 4. a 18. 4.–28. 4. 2017
od 7 do 16 hodin.
Studenti, kteří jsou ubytováni v Domově mládeže a vyrobili panenku, soutěží
o MISS panenku DM. Další panenky vyrobili zaměstnanci DM. Hlasovat může každý návštěvník výstavy, vyhrávají tři panenky s nejvyšším počtem hlasů a další
cenu získá originální panenka.

Žáci měli také možnost si ověřit své
znalosti v různých soutěžích a hrách.
Za zúčastněné Soumarová Dominika 2.B

8. DUBEN
SOBOTA
2017

Rozesmáté děcko pořádá úklidovou akci
Ukliďme vycházkovou cestu

Domov mládeže IV. se nachází v Raisově ulici č. p. 678 naproti benzinové pumpě. Výstava panenek je umístěna tak, aby
jí měli možnost navštívit i tělesně postižení
občané a především děti.
V případě zájmu skupin žáků z jiných
škol prosíme o oznámení, kdy chtějí výstavu navštívit, na tel. č. 491 423 241.
Drobné sponzorské ceny pro vítěze jsou
vítány – předem děkujeme!
Srdečně zveme všechny zájemce!
Pracovníci Domova mládeže.

Veletrh cestovního ruchu 2017
Pod vedením učitelů, p. Igora Chmelaře a p. Martina Vrabce, se žáci 1. až 4.
ročníku zúčastnili již 26. ročníku Holiday World aneb veletrh cestovního ruchu v Praze. Exkurze probíhala v pohodovém duchu při slunečném a teplém dni.
Na tomto veletrhu ČR měli žáci možnost
si prohlédnout stánky z různých koutů
světa a cestovní kanceláře. Tyto státy zde
ukazují svou kulturu. Kromě jednotlivých
států se zde objevily i kraje České republiky. Na veletrhu jsme zjistili, že i Česká republika má co nabídnout.

SRAZ DOBROVOLNÍKŮ: 9 hodin, Sokolská 575

Jizbice kulturně ožila
Dne 4. března ve večerních hodinách
proběhl Hasičsko-sportovní ples, který
pořádali místní hasiči a sportovci. Tento ples se konal již podruhé a to v Pivnici Jizbice. Lidé se zde přišli pobavit a zatancovat při hudbě skupiny Roušarovci.
Pro obecenstvo byla připravena tři překvapení a to vystoupení Taneční skupiny
AKORDY Červený Kostelec pod vedením
Jany Faltové, dále vystoupení mažoretek
MONA Náchod a v neposlední řadě soutěž
v pití piva dlouhým brčkem. Což byla velká zábava pozorovat soutěžící, jak se snaží pivo nasát brčkem. Celý večer zde byla
velice dobrá nálada.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem,
co se na přípravě plesu podíleli a též
i sponzorům Bezedos s.r.o., Kancelářská
technika Laštovic, Primátor a. s., Vinotéka
Zemánková, Korec – výpočetní technika,
SVC Group s.r.o. a ALPRIM CZ s.r.o a další.
Za hasiče Petr Břenda
a za sportovce Patrik Máslo

V březnu 24. 3. 2016 proběhla v restauraci ODAS Jarní veselice, kde děti z MŠ
Vančurova ul. svým jarním pásmem rozveselily přítomné a pokračovali jsme s jarní veselou hudbou p. Hejdy.
V dubnu 20. 4. 2016 proběhla Zdravotní beseda s Mudr. Romanem Umlaufem,
primářem ortop. odd., který přítomné seznámil s možností léčit artrózy - neoperační metodou, nutná aktivita, přiměřená
zátěž, plavání, kolo, zdravá strava a jiné.
Další host byl Bc. Václav Voltr – ředitel Domova důchodců královéhradeckého kraje,
který nás seznámil s historií DD a nově
zavedenou službou, odd. se zvláštním
režimem, pro osoby nemocné stařeckou
demencí, Alzhaimrem a podobným onemocněním. Paní farářka Církve československé Husitské informovala přítomné o jejich zdravotních zařízeních, např.
Justinka v Hronově, kde mají také podobné oddělení pro těžce nemocné.
V květnu 3. 5. 2016 jsme pořádali celodenní zájezd do Polska, přímo do největšího zámku Dolního Slezska – Ksiaž,
kde jsme se seznámili s bohatou historií hradu – zámku a prohlédli si nádhernou výstavu bonsaí, orchidejí a přilehlé
zahrady.
V červnu 27. – 30. 2016 proběhla rekondice v Orlických horách „Proti samotě“.
Prázdninový provoz – byla zajištěna poradenská služba, opravy sluchadel,
opravy mechanických vozíků a práce v terénu.
V září 23. 9. 2016 proběhl odpolední
Tajný výlet – návštěva Kempu na Rozkoši
u České Skalice, (mnozí tu byli poprvé!). Pokračovali jsme návštěvou Muzea B. Němcové, kde jsme si prohlédli expozici S elegancí
a noblesou, začátek 19. stol. Další cesta vedla do Ratibořic s plánovanou procházkou
zámeckým parkem. Později jsme jeli do Řešetovy Lhoty, v hospůdce nám Áda Novotný
připravil objednanou posvícenskou degustaci a hudbu. Nálada byla výtečná.
V říjnu 19. 10. 2016 se uskutečnila beseda s Mgr. L. Bašteckou nad knihou Osobnosti našeho města. Pozvání přijal velitel
Městské policie Bc. Petr Valica, který seznámil přítomné s prací policie, odpověděl na dotazy přítomných, vzal na vědomí
žádost sluchově postižených – kteří se mohou vyjádřit jen SMS, jiné řešení nemají.
V listopad 29. 2016 proběhlo předvánoční adventní odpoledne v restauraci
Sokolovna. Vysvětlení významu Advent
– příchod, začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky,
rozjímání, dobročinnost. Účastnici se navzájem obdarovali drobnými dárky, poslouchali vánoční hudbu, zazpívali společně koledy s hudebníky pana Hejdy.
Po společné večeři s přáním hodně zdraví, štěstí a pohody pro celý rok 2017 jsme
se rozešli domů.
Olga Frühaufová

POZVÁNKY
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Klub českých turistů Náchod pořádá pro širokou veřejnost

v sobotu 29. dubna 2017
pěší pochod nebo cyklistická jízda

OKOLO PEVNOSTI DOBROŠOV

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okres Náchod

PROPOZICE POHÁROVÉ SOUTĚŽE

MEMORIÁL JIRKY BEKA
V DISCIPLINÁCH CTIF
XV. ROČNÍK

Pořadatel:

OK

Místo konání:

Běloves – dětské dopravní hřiště ÚAMK

Datum:

22. 4. 2017

Prezence:

Datum akce: sobota 14. dubna 2012.

SDH Běloves ve spolupráci s OORM Náchod
akce je podporována Královéhradeckým krajem
akce je zahrnuta do Poháru starosty OSH Náchod 2017

7.30 – 8.30 hodin, zahájení soutěže v 9.00 hodin
u prezence každé soutěžní družstvo odevzdá:
- přihlášku soutěžního družstva do soutěže
- členské průkazy MH, případně dočasný průkaz MH

Rozlosování startovních čísel: pro přihlášená družstva proběhne při prezenci, případným
nepřihlášeným družstvům budou přidělena následná startovní čísla dle příjezdu

Pěší trasy: 13, 15, 19 a 22 km

Doprava:

vlastní

Cyklotrasa: 30

Stravování:

možnost zakoupení občerstvení přímo na místě soutěže

Soutěžní kategorie:

mladší a starší družstva mladých hasičů (dle směrnic hry Plamen)

Start: ubytovna KČT Náchod, Kladská ulice 310 (výpadovka směrem na Hronov) od 7:00 do
10:00 hod
Startovné: 25 Kč
Cíl: Jiráskova turistická chata na Dobrošově do 16.00 hodin.
Od chaty zpět do Náchoda BUS, Žst. 3 km.
Občerstvení: v Jiráskově chatě na Dobrošově (polévka + pečivo v ceně startovného).
Ubytování: Možnost v ubytovně KČT, Kladská 310, 547 01 Náchod (10 min. od nádraží ČD).
Správce ubytovny: paní Lenka Jedináková, mobil 776 111 533, e-mail: yedi-leni@seznam.cz.
Poznámka: Doporučujeme pro pěší trasy mapu KČT č. 25 – Podorlicko.
Pro cyklotrasu mapu KČT č. 25 – Podorlicko a č. 27 – Orlické hory.
Informace: Erika Kabrhelová, E. Kabrhelova@seznam.cz, tel. 607 177 621
S pozdravem „Zdrávi došli“ KČT Náchod.
www.volny.cz/kctnachod

PROPOZICE SOUTĚŽE - DISCIPLINY:
POŽÁRNÍ ÚTOK S PŘEKÁŽKAMI CTIF dle směrnice hry Plamen a dodatků okresu Náchod

Povrch dráhy travnatý.
Každé družstvo má možnost jednoho soutěžního pokusu.
Společné nářadí: překážky- vodní příkop, bariéra 0,7 m, tunel, lávka, pevná půlspojka, bedna na odkládání nosičů,
nástřikové terče CTIF, stojan technických prostředků, technické prostředky, uzlový stojan, provazy.
Ostatní materiál lze použít vlastní.

400 METRŮ ŠTAFETOVÝ BĚH S PŘEKÁŽKAMI CTIF dle hry Plamen a dodatků okresu Náchod

Povrch dráhy asfaltový.
Každé družstvo má možnost jednoho soutěžního pokusu.
Společné nářadí: překážky- žebříková stěna, laťka, lehkoatletická překážka, 2x podložka 80x80cm, hadice
v nosiči, PHP práškový 6kg bez náplně. Ostatní nářadí lze použít vlastní.
O konečném pořadí v soutěži rozhoduje nižší součet umístění v jednotlivých disciplinách. Při rovnosti součtu
o pořadí rozhoduje lepší umístění v disciplině požární útok s překážkami CTIF.

Informace a přihlášky na adrese: Kadlečková Dagmar adresa: Václavická 1214, 547 01 Náchod
mobil : 603 261 755, e-mail: tadasak@seznam.cz
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PEVNOST DOBROŠOV, POZVÁNKY

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Turistická sezóna 2017
na Pevnosti Dobrošov

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že turistická sezóna 2017 na Pevnosti Dobrošov proběhne, byť za částečného
omezení způsobeného přípravnými pracemi k avizované rozsáhlé rekonstrukci. Připravili jsme pro návštěvníky několik novinek a zajímavých akcí nesoucích se v duchu 80. výročí zahájení stavby těžkého opevnění na Náchodsku, vč. stavby samotné
Pevnosti Dobrošov. A co u nás uvidíte nového? Ve vstupní expozici přibude několik nových a zajímavých exponátů a k vidění
bude rozšířená expoziční část o tzv. „Dobrošovský Slavín“. V ní
se dozvíte o osudech osobností, které své životy spojily se stavbou opevnění a událostmi roku 1938 na Náchodsku. Zmínit musíme především Jaroslava Purkyta (důstojník pěšího pluku 48 Jugoslávie), Eduarda Zicháčka (autor nástěnných maleb ve srubu
Jeřáb), majitele pracovní firmy Kapsa a Müller, která stavěla dobrošovskou pevnost, ale i mnohé další. Spatřit budete moci například předměty osobní povahy či fotografie se k nim vztahující.
Ze zajímavých akcí připomínáme 2. ročník dřevořezbářského
sympózia Dobrošovské dřevobraní (15. a 16. července), 3. ročník
Se starostou do pevnosti s otevřením nové stezky mezi Českou
Čermnou a Bělovsí (19. srpna), nebo připomínku stavby pevnosti spojenou se křtem nové knihy k osobě Jaroslava Purkyta
a zajímavým programem (9. září). Akcí bude samozřejmě více
a v rámci možností se pokusíme nabídnout podobný servis jako
v letech předcházejících.
Rádi vás tímto na Dobrošově přivítáme a doufáme, že si z nabídky vyberete. Veškeré informace o provozní době, omezení
a připravovaných akcích se dozvíte na www.pevnost-dobrosov.
kvalitne.cz.
Bc. Richard Švanda, správce Pevnosti Dobrošov

Španělské dny
V dubnu proběhne již třetí ročník Španělských dnů v Náchodě. A na co se můžete opět těšit? V letošním roce se můžete zaposlouchat do španělské klasické hudby v podání klavíristky Jitky Štěrbákové, která k nám zavítá až z dalekého Štrasburku.
Náchodský Beránek rozezní také španělské a latinskoamerické
písně. V podání Hany Iridiany, Adána Sáncheze a Mateo Garrigy můžete vyslechnout tradiční i moderní flamenkové písně,
španělské coplas, rumbas a boleros. Letos ale nemusíte jen sedět a poslouchat. Pro milovníky tance a latinské hudby je připraven kurz salsy a pro kytaristy jedinečný kurz flamenkové
kytary pod vedením Daria Pigy. Jako každý rok nezapomeneme na milovníky cestování a v Městské knihovně v Náchodě
si budete moci vyslechnout přednášku docenta Daniela Nývlta
z Karlovy univerzity o projektu rozvojové pomoci České republiky v Peru a podívat se do částí této země, které v klasické cestovatelské přednášce nenaleznete. Samozřejmě nebude chybět
ani ochutnávka španělských specialit, která se již tradičně řadí
mezi nejoblíbenější části festivalu. Ty budou k ochutnání na setkání španělských dobrovolníků v náchodském Déčku. Přijďte
si poslechnout a podebatovat o tom, jak se žije Španělům u nás,
co je tu pro ně exotické a co je naopak trápí. Nebojte se jazykové
bariéry, protože překlad je zajištěn. Nezapomeneme ani na milovníky kinematografie a v letošním roce uvedeme španělskou
komedie Crimen Ferpecto. Užijte si atmosféru!

Na Velikonoční pondělí 17. dubna se nám na pevnosti
Dobrošov poztrácela velikonoční vajíčka a její velitel
tak zve všechny děti na zcela mimořádné hledání.

V tajuplných podzemních chodbách na vás čekají
uschované velikonoční dobroty a jiná překvapení. Pokud
se děti bojí samy, mohou s hledáním pomoci také rodiče
a prarodiče. Akce je zahrnuta do běžného vstupného na
pevnost a je vhodná pro všechny děti.
PEVNOST BUDE OTEVŘENA OD 10 DO 16 HOD.
PROHLÍDKY BUDOU ODCHÁZET V:
10:00, 11:30, 13:00 a 14:30.

INZERCE

DUBEN

Festival filmů o udržitelnosti života na Zemi
přijíždí do Náchoda

Příběhy Země v oceněných dokumentárních fi lmech přiváží 20. dubna do Kina Vesmír v Náchodě filmový
festival o odpovědnosti, udržitelnosti
a životním prostředí Ekotopfilm. Na návštěvníky čeká i beseda celosvětové organizace pro ochranu moří a oceánů
Sea Shepherd. Veškerý program festivalu je zdarma.
Dokumentární filmy o krásách přírody, záhadách lidského zdraví, neobvyklých způsobech života a překvapivých
řešeních klimatických změn společně s přednáškou se zakladatelem české pobočky organizace Sea Shepherd
Martinem Švadlenkou – to je to nejlepší na programu mezinárodního filmové-

ho festivalu o udržitelném rozvoji Ekotopfi lm, který v rámci festivalové tour
přijíždí letos do Náchoda úplně poprvé.
„Naším cílem je zpřístupnit lidem udržitelný rozvoj srozumitelnou, názornou
a zábavnou formou. Dokumentární film
považuji za velmi moderní audiovizuální formu vyprávění pravdivých příběhů,
které dokážou s lidmi pohnout,“ představuje poslání festivalu ředitel Ekotopfilmu
František Štefan.
Z bohaté filmové nabídky stojí za podívanou cenami ověnčený Yellowstone, který přináší dech beroucí a technicky dokonalé záběry krajiny, divoce žijících zvířat
a činných gejzírů z nejstaršího národního parku Ameriky, Lidské tělo: mikrosko-

pické safari nabízející výlet za exotickými tvory obývajícími naše tělo, vaření
ze zbytků potravin, které by se vyhodily, prezentuje jako zábavnou lifestylovou záležitost sympatický kuchař David
ve filmu Vaření z odpadu a krátký snímek Klimatická chyba přináší kreativní
řešení dopadů klimatických změn.
Kromě filmů se návštěvníci na besedě Sea Shepherd dovědí, proč je ochrana
moří a oceánů důležitá i pro nás, i když
v České republice žádné nemáme. Odpověď podá zakladatel české pobočky této
proslulé celosvětové ochranářské organizace Martin Švadlenka.
Kompletní program je k dispozici
na webu www.ekotopfilmfestival.cz.
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KLADSKÉ POMEZÍ, PRŮTAH NÁCHODA

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Regionální výrobky z Kladského pomezí
Již podruhé v pořadí se setkala certifikační komise začátkem března se záměrem certifikovat
výrobky z regionu značkou Regionální produkt – Kladské pomezí.
Do pomyslné rodiny certifikovaných výrobků přibylo dalších šest výrobků, kterými se může Kladské pomezí chlubit. Patří mezi ně voňavé výrobky paní Martiny Venclákové z Náchoda
v podobě ručně vyráběných a balených mýdel a vonné šumivé lázně s epsomskou solí. Abychom neochudili chuťové vjemy,
certifikovali jsme hned dva medaře. Med z oblasti Chvalkovic je
vyráběn na základě již padesátileté rodinné tradice a Rokytnický med vzniká ve Včelí farmě Rokytník, v malebném údolí mezi
vrchy Maternice a Turov u Hronova. Dalším certifikovaným výrobkem jsou dekorativní ručně vyráběné letované šperky s polodrahokamy paní Doskočilové z Mezilesí u Nového Města nad Metují.
Regionální výrobky ale nemusí být jen o chuti a vůni. Proto se
mezi regionální výrobky zařadily i Babiččiny pohádky, zpracované na základě pohádek Boženy Němcové v interaktivní a čtivé publikaci.
„Máme velkou radost, že máme již osm certifikovaných výrobků a tak šikovné místní výrobce, díky nimž se turistický region
Kladské pomezí bude moci propagovat a návštěvníkům ukázat
další možnosti, jak poznat náš krásný kraj. Těšíme se na vzájemnou spolupráci“, řekla Markéta Venclová, ředitelka Branky,

o.p.s, která je vlastníkem ochranné známky Regionální produkt
– Kladské pomezí.
Předpokládaný termín dalšího setkání certifikační komise je
podzim letošního roku. V případě zájmu naleznete bližší informace na www.kladskepomezi.cz.

Další etapa oprav průtahu
Náchoda zahájena
V letošním roce bude dokončena rekonstrukce průtahu Náchodem opravou úseku od okružní křižovatky u Slávie po výjezd
z města směrem na Hradec Králové, tj. až po tzv. „Rybárnu“. Dalším úsekem, který ještě stavbařům zbývá dokončit z loňského
roku, je úsek v Bělovsi u obchodního domu Penny Market. Stavební práce byly zahájeny 27. března 2017 a dokončení je plánováno do 30. 11. 2017.
A jak budou vypadat objízdné trasy pro nákladní a osobní dopravu a provoz vozidel v Náchodě? V první fázi oprav bude veškerý provoz ve směru od Hradce Králové na hraniční přechod
veden stavbou jednosměrně ulicí Pražskou a Běloveskou (v místě opravovaného úseku).
Objízdná trasa pro nákladní vozidla nad 3,5 t ve směru od
Polska bude stejně jako v loňském roce vedena ze silnice I/33 po
místní komunikaci (MK) ul. Kladská – silnice II/303 na OK u Itálie, dále vpravo po silnici I/14 přes Červený Kostelec, Úpici do
Trutnova a následně přes Choustníkovo Hradiště do Jaroměře,
kde se napojí zpět na silnici I/33.
Po dobu rekonstrukce úseku silnice v Bělovsi od Penny Marketu po Ametek pojedou všechna vozidla (osobní i nákladní) ve
směru od Hronova a státních hranic po ul. Kladské a na okružní křižovatce „u Itálie“ dojde k rozdělení dopravy.
Osobní vozidla a autobusy budou moci jet pod viadukt přes
OK Čedok směrem na OK Slávie a následně ve směru na Hradec
Králové ulicí Němcové, Mlýnskou, Riegrovou, Tyršovou, Komenského a Českoskalickou až na výjezd z Náchoda.
Zastávky BUS budou přemístěny následovně:
– na trase od Hradce Králové budou autobusy odbočovat do
ul. Jugoslávské, dále ul. Myslbekova, do ul. Bílkova, kde bude
umístěna náhradní autobusová zastávka (BUS „Staré Město“)
– v opačném směru bude přemístěna zastávka „Hamra“ do
ul. Komenského do místa před bývalou autoškolou (mezi ul.
Šafránice a Na Letné), další zastávka BUS „Staré Město rozcestí“ bude přemístěna před budovu pošty ve Starém Městě v ul.
Českoskalické
Pro aktuální informace o průběhu stavby a souvisejících dopravních opatřeních sledujte www.prutahnachoda.cz.

Kniha o Velkém Poříčí
Městys Velké Poříčí připravuje vydání knihy. Bude se zabývat historií obce od nejstarších záznamů a archeologických
nálezů po současnost, vývojem zemědělství a průmyslu, přírodními poměry, charakterem lidové architektury i dochovanými památkami. Připomene významné osobnosti, oblast školství, spolkový život, sportovní kluby i průběh války
s dopadem na naše občany.
Touto cestou bychom vás chtěli poprosit o spolupráci. Nemáte doma zajímavé historické dokumenty, obrazy, fotografie nebo videa týkající se Velkého Poříčí? Pokud ano, napište nám prosím na knihovna@velkeporici.cz. Rádi bychom si
tyto dokumenty nafotili či oskenovali.
Děkujeme, Městys Velké Poříčí

CENY, CESTOMÁNIE

DUBEN

V Náchodě byly již podruhé rozdány ceny nejlepším firmám
Náchod – Ocenění nazvané Firma roku Náchodska 2016 zorganizovala Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, oblast Náchod. Druhým rokem byly oceněny významné regionální firmy. O pořadí opět rozhodli členové Krajské hospodářské
komory z náchodské oblasti a významné osobnosti.

šem regionu, ale navíc mají příležitost se setkat s politiky, kteří
ovlivňují podmínky pro podnikání v našem regionu i celorepublikově. Taková příležitost k neformálnímu rozhovoru je v mnoha směrech nenahraditelná a oběma stranám poskytuje cennou
zpětnou vazbu,“ dodal za hospodářskou komoru Radek Jakubský.
Tým Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje
Obecní úřad Zábrodí a Spolek pro sport a cestování – SPACE Vás srdečně zvou
naXVI. ročník cestopisných přednášek a setkání cestovatelů

Sobota 8. dubna 2016 od 16.00
Horní Rybníky (budova Obecního úřadu)

Program:
16.00 Super Ferrata Dachstein (film, Martin Šupich)
Zakarpatí s dětmi (Petr Ludvík)
Kyrgyzstán – země hor a jurt (Dominik Zerzán)

Celkem šest firem získalo ve čtvrtek 23. února v náchodském
Městském divadle ocenění Firma roku Náchodska 2016. Firmy
byly rozděleny do následujících kategorií: fyzická osoba, firma
do 50 zaměstnanců, společnost do 250 zaměstnanců a společnost nad 250 zaměstnanců. Dále byla udělena cena starosty města Náchod a cena hlavního partnera – MONETA Money Bank.
V první kategorii si převzal ocenění pan Vladimír Černohorský – ČEKY, velkoobchod a maloobchod strojů, nářadí, zahradní techniky a železářského zboží z Náchoda. V kategorii do 50
zaměstnanců byla oceněna broumovská společnost PRIKNER
– tepelné zpracování kovů, s.r.o., která je významným výrobcem v oblasti tepelného zpracování kovů. V kategorii do 250 zaměstnanců získala ocenění náchodská dopravní společnost DÍTĚ
SPEDITION s.r.o. V kategorii s nejvyšším počtem zaměstnanců
zvítězil tradiční český výrobce mechanických převodovek a pohonů WIKOV MGI, s.r.o. se sídlem v Hronově. Cenu starosty města Náchod udělil pan Jan Birke společnosti HRONOVSKÝ s.r.o.,
působící na trhu elektrických a elektromechanických autokomponentů a kabelových svazků. Cenu hlavního sponzora MONETA Money Bank převzala společnost LUMCO spol. s r.o., výrobce
čalouněného nábytku z České Skalice.
„Jsme rádi, že již podruhé můžeme ocenit významné zaměstnavatele a firmy působící v našem regionu. Ocenění by si zasloužila řada dalších, proto měli hodnotitelé nelehkou a o to větší
zodpovědnost při svém rozhodování,“ řekl v úvodu člen představenstva Krajské hospodářské komory a předseda náchodské
oblasti Radek Jakubský.
Slavnostní večer provázel nezaměnitelným způsobem herec
a moderátor Jan Čenský.
Významnou událost podpořilo svojí přítomností mnoho osobností, mezi nimi Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro
vědu, výzkum a inovace a náchodský zastupitel, Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje, senátor Lubomír Franc, Soňa Marková, místopředsedkyně Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny ČR a náchodská zastupitelka, Jan Birke, starosta města
Náchod a poslanec Parlamentu ČR, Zdeněk Novotný za Ministerstvo průmyslu a obchodu, starostky a starostové a další. Kulturní program mezi vyhlášením jednotlivých kategorií svými
písněmi doplnila zpěvačka Marcela Holanová a náchodská houslistka Nika.
Krajská hospodářská komora KHK má v úmyslu oceňovat živnostníky a firmy i v dalších letech. „Rádi bychom, aby se oceňování stalo tradicí a do příštích ročníků se zapojily další firmy a významní regionální zaměstnavatelé. V neformální části
mají všichni možnost diskutovat o problematice podnikání v na-

17.30

Raná péče Čechy – informace o terénní činnosti
v klientských rodinách (Iva Jungwirthová)
Pěšky do Istanbulu... a dál s pádlem a palcem nahoru
(Viktorie Hlaváčková)
Great Himalaya Trail – Mugu Himal (film, Petr Schnabl)

19.45

Divácká soutěž – losování cen
Ski Freeride na Medvědíně (film, Martin Šupich)
Voda v Etiopii (Bára Ludvíková)
Ochutnej Borneo (Vlasta Pazourková)

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
Akci podporují:
Silvagro, TF Press, Knihkupectví KIWI, Primátor, Coca-Cola,
Outdoor outlets, Agentura TAH, Náchodský Swing

Fiktivní firmy

přilákaly do Náchoda
desítky studentů středních škol
V rámci 6. regionálního veletrhu fiktivních firem, který pořádá Obchodní akademie Náchod, zavítali ve středu 15. března
2017 do náchodského Beránku opět desítky studentů středních
škol, aby zde změřily síly a úspěšnost svých projektů. Pozdravit
a podpořit soutěžící studenty přišli také zástupci města Náchoda – starosta Jan Birke, místostarostové Pavla Maršíková, Miroslav Brát a Jan Čtvrtečka a zastupitel Petr Jirásek. Všichni si pak
během představování fiktivních firem v českém i anglickém jazyce osobně prohlédli jednotlivé stánky a v doprovodu ředitelky
OA Náchod a současně také náchodské zastupitelky Věry Svatošové podpořili soutěžící v jejich „fiktivním obchodování“ v krásných prostorách Městského divadla Dr. J. Čížka.
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KINO VESMÍR

SVĚTOVÁ OPERA, BALET, DIVADLO I VÝSTAVY

to vše v kině Vesmír v Náchodě v DUBNU 2017
Neděle 9. dubna v 16.45 hodin
Satelitní přímý přenos baletního představení z Velkého divadla v Moskvě
HRDINA NAŠÍ DOBY
Hudba: Ilja Demutskij, choreografie: Jurij Posokov
Z deníku Pěčorina… Celovečerní dramatický balet podle stejnojmenného klasického Lermontova románu o fenoménu tzv. zbytečného člověka…
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní
abonentní 230 Kč.
Čtvrtek 13. dubna v 17 hodin
Strhující umělecký dokument
FLORENCIE A GALERIE UFFIZI
Tohle není jen dokument, ale cesta do samotného srdce umění,
která vás pohltí a poskytne takový zážitek, na který jen tak nezapomenete… Fascinující cesta do města, které je kolébkou italské renesance. Prostřednictvím nejkrásnějších uměleckých děl
té doby od autorů jako Michelangelo, Brunelleschi, Raphael, Leonardo a Boticelli nabízí pohlcující zážitek ze samotné Florencie.
Herec Simon Merrels vás provede celým městem, jeho památkami a uměleckými díly. Za jediný večer v kině stihnete navštívit
10 muzeí a prohlédnout si na 150 světových uměleckých děl…
České titulky. Vstupné 180 Kč.
Neděle 16. dubna v 18 hodin
Strhující umělecký dokument
SVATÝ PETR A PAPEŽSKÉ BAZILIKY ŘÍMA
ST. PETER’S AND THE PAPAL BASILICAS OF ROME
Jedinečný umělecký dokument, který spojuje historii, duchovno, architekturu a umění… Vypravte se s námi do historického
Říma a prohlédněte si fascinující místa, na kterých se utvářely
dějiny… Načerpejte energii sakrálních památek a vychutnejte
si jedinečnou atmosféru a genia loci těchto nenapodobitelných
míst pohodlně v našem kině. Tento strhující dokument je uváděn v českém znění. Vstupné 180 Kč.
Středa 19. dubna v 19.30 hodin
Výstava z londýnské The Royal Academy of Arts
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ NA PLÁTNECH KIN
– MALBY MODERNÍCH ZAHRAD: OD MONETA K MATISSOVI
PAINTING THE MODERN GARDEN: MONET TO MATISSE
Claude Monet byl zanícený zahradník a pravděpodobně nejdůležitější malíř zahrad v historii umění, ale nebyl jediný. Velcí umělci jako Van Gogh, Bonnard, Sorolla, Sargent, Pissarro a Matisse
také hleděli na zahradu jako na silný subjekt ovlivňující jejich
díla. Tato a mnohá další slavná jména zahrnuje rozsáhlá inovativní expozice londýnské The Royal Academy of Arts. Pozoruhodná sbírka impresionistů, post-impresionistů a avantgardních
umělců z počátku dvacátého století odhaluje vzestup moderní
zahrady v populární kultuře a zahradu jako fascinující prvek moderního umění… Jak na výstavních stěnách, tak v novém snímku oceňovaného režiséra Phila Grabského mohou diváci obdivovat zázračnou krásu zahrad např. Giverny a Seebüll. Tento film
představuje magickou cestu, na které diváci zjistí, jak odlišní
ve skutečnosti byli Monetovi současníci. Zkoumá odlišné motivy, abstraktní barevnosti, ozdobné i utopické nápady všech Monetových současníků. Filmem provází zanícení kurátoři, umělci
i nadšenci. České titulky.
Vstupné v předprodeji do 12. dubna 2017 – 180 Kč, dále za 200 Kč.
Čtvrtek 20. dubna v 19.45 hodin
Satelitní přímý přenos z divadla Old Vic v Londýně
ROSENCRANTZ A GUILDENSTERN JSOU MRTVI
ROSENCRANTZ & GUILDENSTERN ARE DEAD

Autor: Tom Stoppard, režie: David Leveaux, hrají: Daniel Radcliffe, Joshua McGuire, David Haig a další. Hvězdný Daniel Radcliffe (titulní role v sérii Harry Potter) se představí po boku Joshuy
McGuirea a Davida Haiga v brilantně zábavné situační komedii Toma Stopparda o dvou smůlou pronásledovaných vedlejších
postavách z Hamleta – bývalých kamarádech Rosencrantzovi
a Guildensternovi. Mladé duo klopýtá mezi scénami Shakespearova ikonického dramatu a čím dál víc ztrácí kontrolu nad svými
osudy a svou verzí známého příběhu. Nová inscenace připomíná padesát let od londýnské premiéry díla, které britského dramatika českého původu okamžitě proslavilo. Stoppard absurdní komedii natočil v roce 1990 sám i do filmu, s Gary Oldmanem
a Timem Rothem v titulních rolích.
Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými
a českými titulky.
Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
Sobota 22. dubna v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
EVŽEN ONĚGIN
Anna Netrebko opět vystoupí v jedné ze svých stěžejních rolí
– jako upřímná Taťána v Čajkovského operní adaptaci slavného
Puškinova románu. Titulní roli Evžena Oněgina, který si až příliš
pozdě uvědomí, že neměl odmítnout lásku mladé a nevinné dívky, ztvární Peter Mattei. V obnovené inscenaci Deborah Warner,
která v Metropolitní opeře zahajovala sezonu 2013–2014, za dirigentským pultem stane hudební ředitel Glyndebournského operního festivalu Robin Ticciati. V roli Oněginova přítele a posléze
soka Lenského se představí Alexej Dolgov, Taťáninu sestru Olgu
bude zpívat Elena Maximova a knížete Gremina slovenský basista Štefan Kocán. Nastudováno v ruském originále, uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč,
abonentní 270 Kč.

Město
Náchod
a Klub SUN Náchod
vás srdečně zvou na

ČARODĚJNICE
NA DOBROŠOVĚ

30. dubna 2017
GRAM... Soutěže, traktůrky a čarodějnické účesy
PRO15.30–18.30

pro děti, omyvatelné tetování na tělo
16.30–18.30 ... MARY & POPP´S AGENCY
(dětské písničky, vystoupení klauna, kouzelníka,
žongléra, břišní tanečnice, workshopy)
18.00 .......... Ukázka výcviku psů
18.45 .......... Pálení velké vatry a čarodějnice
19.00–20.15 ... Hudební skupina Vivian
21.00–22.30 ... Divokej Bill revival

ogram
ný naprkoni,
pro děti je připraven špekáček zdarma
Doprovodjízda
Autobusové spojení Dobrošov
15.00 … 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

NÁCHODSKÝ

SPORT

DUBEN

Nejúspěšnější sportovec roku
2016 okresu Náchod

Liga neregistrovaných hokejistů
2016/2017 zná svého vítěze

Tradiční vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovec roku
2016 okresu Náchod proběhlo v pátek 17. března 2017 v 16.30 hodin v Obecním domě ve Velkém Poříčí a záštitu nad akcí organizovanou Okresním sdružením České Unie sportu převzal poslanec parlamentu ČR a starosta Náchoda Jan Birke.
Pořadí ankety odborníků (zástupci městských úřadů, sportovních komisí, výkonného výboru regionálního sdružení ČUS,
sportovních svazů, trenéři).

Liga neregistrovaných hokejistů má v Náchodě již dlouholetou tradici. V sezoně 2016/2017 se soutěže zúčastnilo celkem šest
týmů, které se na náchodském zimním stadionu střetly každý
s každým celkem čtyřkolově. Každý tým odehrál v základní části
20 zápasů. Po odehrání základní části následovalo play off, kdy
se v semifinále střetla družstav HC Krčín/G-star proti HC Nahořany a HC Ufo GT proti HC Sauer Elektroin. Postupujícími do finále byla po velmi vyrovnaných zápasech družstva HC Krčín a HC
Sauer Elektroin. O 3. místo pak hráli HC Ufo GT a HC Nahořany,
o 5. a 6. místo svedli boj HC Vlci a SKP Náchod. Finále nakonec
ovládlo družstvo HC Krčín/ G-Star.
Konečné pořadí Ligy neregistrovaných hokejistů Náchod pro
sezonu 2016/2017:1. HC Krčín/G-star, 2. HC Sauer Elektroin, 3. HC
UFO – GT, 4. HC Nahořany, 5. SKP Náchod, 6. HC VLCI
Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v úterý 21. března 2017
v obřadní síni náchodské radnice za účasti zástupců jednotlivých týmů. Poháry včetně toho putovního pro nejlepší tým hokejistům předali starosta Jan Birke a místostarosta Jan Čtvrtečka.

Sportovec okresu Náchod 2016
Jednotlivci – dospělí
1. Pavel Janeček
TJ Delfín Náchod
154 body
2. Aneta Cvejnová
SKK Náchod		
92 bodů
3. Martin Horák
T. J. Sokol Náchod
87 bodů
4. Michaela Drábková SK Nové Město n/M
73 body
5. Jakub Nosek
SK Nové Město n/M
45 bodů
Jednotlivci – mládež
1. Kateřina Maternová SK Nové Město nad Metují 89 bodů
2. Michal Jerman
TJ Delfín Náchod
78 bodů
3. Pavlína Vejrková
T. J. ČOS Sokol Náchod
76 bodů
4. Jan John
Borský klub lyžařů Machov 65 bodů
5. Barbora Ficencová
T.J. ČOS Sokol Náchod
53 body
Jednotlivci – handicap
1. Radim Běleš
SK Nové Město n/M
94 bodů
2. Aleš Kisý
SK Nové Město n/M
74 bodů
3. Martin Zvolánek
SK Nové Město n/M
29 bodů
Technické sporty
1. Vladimír Vitver
SVC Group Náchod
73 body
2. David Línek
DLNK Náchod		
53 body
3. Klára Teichmannová Aeroklub Hronov
46 bodů
Družstva – dospělí
1. Junioři SK Nové Město nad Metují (atletika)
74 body
2. Ženy SKK Náchod (kuželky)		
73 body
3. Ženy T. J. Sokol Krčín (národní házená)
53 body
Družstva – mládež
1. Starší žačky TJ Delfín Náchod (plavání)
55 bodů
2. Starší žáci TJ Sokol Zbečník (nohejbal)
51 bodů
3. Juniorky MONA Náchod (mažoretkový sport)
43 body
Trenéři
1. Aleš Žďárský
SK Nové Město n/M
134 body
2. Luděk Vrzal
TJ Delfín Náchod
98 bodů
3. Ivo Piták
SK Nové Město nad Metují 69 bodů
4. Miroslav Semerád
SK Nové Město nad Metují 63 body
5. Zdeněk Jaroš
SKK Náchod		
52 body
Čtenářská anketa
Aneta Vacková
61 došlý hlas ze 159 kuponů , tj. 38 %
Ilona Šanderová

Dorost HC Náchod
bral ve Vlašimi zlato

Na závěr sezony se náchodský hokejový dorost vypravil
na turnaj do Vlašimi. Kvalitního turnaje se zúčastnila kromě
HC Náchod také mužstva z Domažlic, Českého K rumlova a samozřejmě domácích z Vlašimi. Turnaj se hrál systémem 2x20min,
kdy se každá třetina počítala samostatně. Náchodští hokejisté
nasadili hned ze začátku vítězné tempo. V prvním zápase porazili tým z Domažlic 4:0 a 3:1, v druhém zápase s pozdějším druhým
týmem HC Slavoj Český Krumlov svedli velký boj, když první polovinu vyhráli 2:1 a druhou remizovali 2:2. Do posledního boje
proti domácímu mužstvu HC Rytíři Vlašim nastupovali s tím, že
jim stačí uhrát jeden bod za případnou remízu, což také splnili, když v první dvacetiminutovce remizovali 1:1 a tímto výsledkem se už v předstihu stali vítězi turnaje.
Děkujeme našim mladým hokejistům za krásně zvládnutý turnaj, důstojnou reprezentaci klubu města Náchod a za úžasnou
tečku uplynulé sezony.			
organizační team
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Co čeká návštěvníky
náchodského zámku
v dubnu i během letošní sezony
Jaro už pomalu klepe na dveře, a tak je čas připravit zámecké expozice na příliv letošních návštěvníků. První úklidové práce v nevytopených osiřelých komnatách započaly již za tuhých
únorových mrazů. Postupně jsou odstraňovány textilní přehozy chránící řezby, intarzie i polstrování historického mobiliáře
před vrstvami prachu po dobu dlouhých čtyř měsíců a nábytek
ošetřován ochrannými prostředky. Koncem března se do expozic vrátí i cínové nádobí, které je náchylné na dlouhodobě nízké teploty, a proto musí být po dobu zimního období umístěno ve vytápěných prostorách depozitáře. Na programu je mytí
oken, napouštění podlah, drobná údržba, opravy výmaleb v celém zámku a další práce.
Letošní sezonu oficiálně „odemkne“ 1. dubna sám kníže
Ottavio Piccolomini, který při speciálních prohlídkách přivítá
návštěvníky zámku. Již před nimi však letos prošlo zámkem pár
skupin otužilých milovníků historie v tom nejchladnějším počasí v lednu a únoru.
Letošním tématem Národního památkového ústavu je Rok
renesanční šlechty, který se týká i našeho zámku. Mezi akce
s tímto tématem spojené, které proběhnou v letošním roce, patří například komentované prohlídky zámeckého areálu se zaměřením na renesanční budovy a rod Smiřických, dále také červencový koncert renesanční hudby nebo srpnové večerní prohlídky
na téma Smiřičtí na Náchodě. Bližší informace s konkrétními termíny všech akcí pořádaných na zámku naleznete na oficiálních
stránkách www.zamek-nachod.cz.
Novinkou sezony jsou prohlídky zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie včetně sakristie a kruchty, které se budou konat
každou první neděli v měsíci od dubna do října vždy ve 13 hodin. Za tímto účelem byly na kruchtě instalovány restaurované
původní vitráže z oken kaple, které byly dosud uloženy v jednom z depozitářů. Vitráže s vyobrazením náboženské tematiky
byly pro lepší viditelnost motivů z barevného skla podsvíceny.
Nejbohatší program je samozřejmě připraven na letní prázdniny. Patří sem večerní prohlídky, šermířská vystoupení, prohlídky půd, ale i specializované prohlídky pro dětské návštěvníky na prohlídkovém okruhu Na dvoře vévodském. V loňském
roce si dětské prohlídky nenechalo ujít 1 633 osob (rodiny s dětmi) ve 138 prohlídkách.
Pozitivní změny proběhly také v pokladně. Pro rychlejší a efektivnější odbavení návštěvníků došlo ke spojení dvou dosud oddělených pokladních boxů pro prodej vstupenek i upomínkových
předmětů, vyměněno bude nevyhovující osvětlení a stávající stoly se židlemi nahradí pohodlnější a modernější sedací nábytek.
Kulturní a jiné akce na duben:
1. 4. „Odemykání“ zámku s Ottaviem Piccolomini – prohlídky I. okruhu (reprezentačních pokojů Piccolominiů) s knížetem
Ottaviem Piccolomini, který představí návštěvníkům své honosné zámecké sídlo, na závěr krátké hudební vstupy v podání žáků ZUŠ Police nad Metují, v 10, 12 a 14 hodin.
Vstupné se nemění.
2. 4. Prohlídka zámecké kaple – prohlídka raně barokní
zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie včetně sakristie
a kruchty, ve 13 hodin.
Vstupné (jednotné): 40 Kč
15.–16. 4. Mezinárodní den památek a historických sídel –
speciální prohlídky exteriérů zámeckého areálu se zaměřením
na renesanční budovy a rod Smiřických, v 11, 13 a 15 hodin.
Vstup zdarma.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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V restauraci U Antošů

se střílelo, naštěstí jen šipkami a do terče
Už po dvanácté se před terči, v hostinci „U Antošů“ v Náchodě na Rybárně, sešli 14. ledna amatérští šipkaři. I letošní ročník
uspořádali manželé Šárka a Milan Belákovi.
Z původně čtyř desítek přihlášených se nakonec, kvůli chřipkové epidemii, před dva stroje postavilo „jen“ 33 závodníků.
Mezi 27 muži se zdaleka neztratila menšina šesti žen. V celé sestavě se pak letos objevilo rekordních 15 nováčků, kteří si na turnaji odbyli svou premiéru. Úspěch hned na poprvé tedy slavil
třetím místem v mužské kategorii Jan Hubka, který nestačil
na dalšího nováčka Martina Nováka, a zlatá pozice patřila Marcelu Kuřátkovi. Hned za nimi pak už kralovaly ženy – celkově
čtvrtá a mezi ženami první Rita Nýčová a celkově pátá a mezi
ženami druhá Šárka Beláková. Ženskou kategorii uzavřela matadorka soutěže Monika Beránková, která v celkovém hodnocení skončila šestnáctá.
Zatímco se loňského titulu „Čulibrk turnaje“ zbavil a zároveň
se „Skokanem roku“ stal Aleš Beránek, když proti loňsku poskočil rovnou o 15 příček, na úplném chvostu se ocitl a už napořád
se jako letošní turnajový „Čulibrk“ zapsal Dan Mach. Ale objevila se ještě jedna novinka ve vyhlašovaných výsledcích, počítaly se i nejvyšší „nához na tři šipky“ a s hodnotou 140 bodů se
nejlépe umístil Jan Weidl.
Už podruhé do turnaje nesměli zasáhnout tři stálí účastníci Milan Belák st., jinak jeden z hlavních pořadatelů, a dále Karel Beneš a Jan Pařízek, protože v pravidlech soutěže je formulace, která zapovídá účast hráčům registrovaným v šipkařské lize,
a tak tito borci nadále reprezentují hlavně tým ligových šipkařů Vodníci z Potoka.
Letošní 12. ročník byl v zásadě poklidný, ale přeci jen si získal jedno prvenství a to je konzumace, v té byli borci opravdu
úspěšní.
Velký dík organizátorů patří každoročně a letos tedy opět Jindřichu Antošovi za poskytnuté zázemí, dík patří i všem sponzorům a donátorům, kteří pro hráče věnovali krásné ceny, i těm,
kteří jakkoliv přiložili ruku k dílu, tudíž i všem závodníkům. Tak
zase za rok, kdy už se (snad) sejdeme už po TŘINÁCTÉ!… Beláci

Michal Hrůza,
Bára Poláková, UDG i Komunál
Program Pivobraní je na světě
Největší událost letních prázdnin v Náchodě se sice uskuteční až 15. července, ale kompletní hudební program už byl zveřejněn. Na oblíbeném Pivobraní, na které do centra města míří
pravidelně tisíce místních i přespolních milovníků tekutého národního pokladu, zazpívá herečka a zpěvačka Bára Poláková,
zpěvák Michal Hrůza s kapelou a vystoupí skupiny UDG, Komunál, Vaťák (Kabát revival), Bohadlo Band a Sunday Jam. Celé
slavnosti po půlnoci zakončí svou jedinečnou show Pink Floyd
revival. Kromě hudebního programu se na šestém ročníku lidové veselice mohou návštěvníci těšit na rozmanité druhy tekutého chleba a v historii Pivobraní rekordní počet minipivovarů.
Zároveň se na Masarykově náměstí bude opět hrát lidský „stolní fotbal“, který měl při loňské premiéře velký úspěch. Více informací najdete na www.pivobrani.eu a na facebookovém profilu Pivobraní.

HOPSÁČEK, KUŽELKY

DUBEN

MC Hopsáček
www.hopsacek.cz
Klub SUN Náchod, z.s. – MC Hopsáček vás zvou v měsíci DUBEN
6. 4. 2017 – čtvrtek – od 17 hod – zveme širokou veřejnost na
besedu se speciální pedagožkou Mgr. Vlastimilou Emmerlingovou – přihlášky na email rozmarynek@vzdelavani@gmail.com
13. 4. 2017 – čtvrtek – výlet do FARMAPARKU Soběhrdy – soukromým autobusem – vhodné pro školní děti a nebo rodiny s dětmi, babičky s vnoučaty apod. – volejte a informujte se, zda jsou
ještě volná místa – tel. 608 970 406
20. 4. 2017 – čtvrtek 16.30 hod. – láká vás nebo vaše děti hrát
si na divadlo – přijďte se podívat na ukázkovou hodinu a popovídat si s lektorkou MgA. Lucií Prouzovou
21. 4. 2017 – pátek – 18.00 hod. – Qigung – přihlášky prosím
na tel. 736 671 051
21. 4. 2017 – pátek – 16.30 hod. – zajímavá beseda moderovaná p. Tomášem Hajzlerem – přijďte si popovídat o komunitním
životě, sousedské spolupráci, široké rodině, souladu s přírodou,
zdravém jídle, lokálních potravinách nebo možnostech potravin
bez obalů s hosty Lenkou Hlaváčkovou a Mgr. Eliškou Hufovou
28. 4. 2017 – pátek – 16.00 hod. Čarodějnice na nečisto na dopravním hřišti v Bělovsi – již tradiční setkání plné soutěží, doprovodný program, trampolína, opékání, jízda na koni, doprovodný program Rodinných pasů apod.
Na letní prázdniny jsme pro vás připravili opět nabídku letních
příměstských táborů a jeden pobytový tábor na Pavlišově od
9. do 14. července, vhodný svým prostředím a délkou pro začínající táborníky. Na všechny tábory je již možné se přihlásit. Nebojte se zavolat a přeptat se na bližší informace. Podmínky pro
příměstské tábory jsou vyvěšeny na našich webových stránkách
– www.hopsacek.cz – nebo je naleznete na facebookových stránkách Klub SUN Náchod. Přehled příměstských táborů najdete na
přiloženém letáku.

Kuželkářské mládí zářilo
V neděli 5. března 2017 vyvrcholil finálovým turnajem další ročník soutěže mladých kuželkářů „Pohár mladých nadějí“.
V průběhu roku se kuželkáři a kuželkářky ve věku 10–14 let
účastní celkem 6 kvalifikačních turnajů, kde získávají za umístění body. Nejlepších šestnáct pak postoupí do finálového turnaje, který se tradičně koná na osmidráhové kuželně v Olomouci.
A náchodští mládežníci si opět vedli skvěle. Vždyť do finálových
šestnáctek ve čtyřech kategoriích jich postoupilo celkem jedenáct. Takové zastoupení neměl žádný jiný oddíl v ČR!!! A pouhou účastí ve finále to neskončilo. V kategorii mladších žákyň
(68 účastnic) získala Veronika Kábrtová v celkovém hodnocení stříbrnou medaili za 2. místo a Barbora Lokvencová skončila
hned za Veronikou na vynikajícím 3. místě. A neztratili se ani
ostatní – ve starších žácích mezi 107 účastníky obsadil František Hejna 6. a Martin Hanuš 7. místo. Ve starších žákyních jsme
měli v šestnáctičlenném finále dokonce čtyřnásobné zastoupení.
Helena Mervartová nakonec vybojovala v konkurenci 75 hráček
6. místo, Lucie Slavíková byla 11., Kateřina Gintarová 13. a Michaela Dušková 16. V mladších žácích skončil mezi 98 účastníky Daniel Slavík na 11. místě, Jan Majer byl 13. a Jan Gintar 16.
V obou starších kategoriích si všichni finalisté navíc vybojovali
i přímý postup na Mistrovství ČR jednotlivců. Těmito skvělými
výsledky se opět potvrdilo, že náchodská mládežnická základna
je v současné době nejsilnější v celé ČR. Hlavní podíl na tom mají
všichni, kdo se malým kuželkářským nadějím věnují ve svém
volném čase pod vedení šéftrenéra mládeže Zdeňka Jaroše. Jim
patří obrovské poděkování. A poděkování si rovněž zaslouží Město Náchod za podporu mládežnického sportu. Bez jeho finanční podpory by nebylo možné takovýchto výsledků dosahovat.
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – duben 2017

Házená

1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
1. 4. 2017 15.00
TJ Červený Kostelec – SKK Jičín
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
1. 4. 2017 11.00
SKK Primátor Náchod – SKK Jičín
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
8. 4. 2017 15.00
SKK Primátor Náchod A – TJ Sokol Bohumín
9. ročník Memoriálu F. Majera neregistrovaných dvojic
kvalifikacedo 15. 4. 2017
finále 		 sobota 22. dubna 2017 od 9.00 do 18.00 hodin
více informací na www.kuzelky.nachod.net

v sobotu 1. dubna 2017
HC TJ Náchod
– Sp. MAS Sezimovo Ústí
od 11.00 2. liga starší dorostenci
– HSK Tygři Ústí n. L.
od 13.00 2. liga mladší dorostenci
– HBC Strakonice 1921
od 16.00 1. liga muži (Muži „A“)
– TJ Chemička Ústí n. L.
od 18.00 2. liga muži (Muži „B“)
v neděli 9. dubna 2017
HC TJ Náchod
– HBC Jičín
od 10.00 spol. krajský přebor starší žáci
v sobotu 22. dubna 2017
HC TJ Náchod
– ElektroPraga Jablonec
od 10.00 2. liga starší dorostenci
– TJ Sokol Úvaly
od 12.00 spol. krajský přebor starší žáci
– HBC Ronal Jičín B
od 16.00 1. liga muži (Muži „A“)
– ElektroPraga Jablonec
od 18.00 2. liga muži (Muži „B“)
v sobotu 29. dubna 2017
HC TJ Náchod
– TJ ČZ Strakonice
– SK Velká Bystřice
– Dukla Praha B
– SK Žeravice
od 9.00 žákovská liga starší žáci (turnaj)

Úspěchy náchodských karatistů
První letošní měření sil čekalo na karatisty z náchodského Oddílu sportovního
karate poslední únorovou sobotu v trutnovské sportovní hale Komenského. Šestého ročníku Velké ceny Trutnova pod
záštitou starosty Adamce se zúčastnilo
přes 340 soutěžících ze 37 českých, slovenských a polských klubů. Soutěž byla
rekordní nejen v celkovém počtu účastníků, ale i v počtu náchodských zástupců,
kterých se zúčastnilo celkem 21!
Do disciplíny souborných cvičení kata
se zapojili i naši nejmladší, pro mnohé
z nich to byl úplně první start na soutěži, takže mnohdy rozpačité výkony je třeba přičíst nervozitě z případného neúspěchu, ale každopádně je potřeba pochválit
je za odvahu, kterou ukázali na tatami.
Od starších a pokročilejších se očekávaly medaile, bronzový kov cinkl pro Karolínu Stillerovou v kategorii juniorek. Mezi
ženami nad 18 let závodila Regina Plašilová, která si odvezla bronzovou medaili
po úspěšně zvládnuté repasáži.

Po ukončení soutěží kata byl proveden
slavnostní nástup, v jehož průběhu byli
vyhlášeni nejúspěšnější závodníci královéhradeckého kraje za rok 2016. Ze dvanácti vyhodnocovaných kategorií obsadili členové Oddílu sportovního karate
Náchod celou čtvrtinu! Jakub Šolín vládl
v hodnocení žáků 10–11 let a Josef Mišák
a Regina Plašilová mezi dospělými.
Po krátké pauze byla zahájena soutěž ve sportovním zápase kumite mládeže, která byla pro náchodské barvy opět
úspěšná. Na stupně vítězů postupně vystoupili P. Škalda a L. Vlček, oba získali
po bronzové medaili, na stupínek nejvyšší pak vystoupila K. Stillerová, pro kterou
byla tato soutěž první po několikaleté pauze v závodění a o to cennější je její vítězství nad daleko zkušenějšími soupeřkami.
Dospělí pak rozšířili sbírku medailí
o další tři, J. Mišák získal bronz ve své váhové kategorii a svou dominanci na tatami pak potvrdila R. Plašilová ziskem dvou
prvenství, rovněž ve své váhové kategorii a v kategorii bez rozdílu
hmotností.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci oddílu a předvedené výkony, rodičům za nezištnou pomoc
pří zvládání organizace tak
velkého počtu dětí, koučům
za jejich cenné rady a obzvlášť bych chtěl poděkovat
Josefu Sýkorovi za krásné fotografie, které stíhal při všech
výše zmíněných činnostech.

Plavání a sauna o velikonočních prázdninách 2017
Plavání
čtvrtek 13. 4. 2017
5.30–7.30
13.30–15.30
17.00–20.00
pátek 14. 4. 2017 (svátek)		
13.30–20.00
Pozor!! nekoná se ranní, rehabilitační a večerní plavání
sobota 15. 4. 2017			
13.00–18.00
neděle 16. 4.2017
zavřeno z důvodu odstávky páry*
pondělí 17. 4.2017 (svátek)
zavřeno
Centrum plave pouze v pátek 14. 4. 2017
Sauna
čtvrtek 13. 4. 2017
15.00–20.00
pátek 14. 4. 2017
15.00–20.00
neděle 16. 4. 2017
zavřeno z důvodu odstávky páry*
* v rámci rekonstrukce ulice Pražská bude přerušena dodávka páry

Fotbal
A muži divize:
So 15. 4. v 17 hodin
Dvůr Králové nad Labem
So 29. 4. v 17 hodin
SK Turnov
B muži divize – I. A třída:
Ne 16. 4. v 17 hodin
– Nový Hradec Králové
Ne 30. 4. v 17 hodin – T. Hostinné
Starší dorost II. liga:
St 12. 4. ve 14.30 hodin – Ústí nad Labem
Ne 30. 4. v 10 hodin – Most

DUBEN

Školské zařízení

pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého kraje
Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod
Kontakt: Mgr. Markéta Mrázková, 722 569 515, email: mrazkova@
cvkhk.cz, web: www.cvkhk.cz
Úzkostné poruchy u dětí aneb Jak zacházet s dětským strachem (Rychnov nad Kněžnou)
4. 4. 2017, 9.00–13.00 hodin/lektor: PhDr. Kateřina Bartošová,
Ph.D.				
Nápadník do hodin matematiky
5. 4. 2017, 12.00–16.00 hodin/lektor: Mgr. Jan Horák			
Efektivní práce s interaktivní tabulí
(Nové Město nad Metují)
11. 4. 2017, 11.00–17.00 hodin/lektor: Mgr. I. Hrubá Eliášová		
Kašírování. Šperk
12. 4. 2017, 9.00–13.00 hodin/lektor: Mgr. Zuzana Vebersíková		
Jak zvládat zlost a agresivitu?
19. 4. 2017, 9.00–16.00 hodin/lektor: Mgr. Jiří Sixta			
Úspěšná komunikace ve škole
21. 4. 2017, 9.30–16.30 hodin/lektor: PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.		
Aby nás vlastivěda bavila
24. 4. 2017, 12.30–17.30 hodin/lektor: Mgr. Iveta Vališková		
Výtvarná dílna. Mramorování (Česká Skalice)
25. 4. 2017, 9.00–12.00 hodin/lektor: Mgr. Martina Horká
Geodiverzita sopečných ostrovů na příkladu Makaronézie,
Maskarén a Islandu
26. 4. 2017, 9.00–13.00 hodin/lektor: RNDr. Jan Vítek
Metody, bez kterých se učitel na 1. stupni neobejde
27. 4. 2017, 13.30–18.00 hodin/lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová				
Herní činnosti v prvopočátečním čtení (Rychnov n. Kněžnou)
28. 4. 2017, 9.00–14.00 hodin/lektor: Mgr. Zdeněk Petržela

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá v dubnu ve svých prostorách v zámecké jízdárně
Julius Mařák a jeho žáci jako grafici
Výstava představí méně známou grafickou tvorbu slavných
a v současnosti veřejností velmi oblíbených žáků Julia E. Mařáka. Ochoz jízdárny, 1. 4. – 18. 6.
Ruské malířství 19. a počátku 20. století
Dlouhodobá instalace děl reprezentativních zástupců ruské
malby včetně tvorby vzniklé v emigraci.
Přízemí zámecké jízdárny, 1. 4. – 12. 11.
Darja Čančíková – Pokaždé jinak.
Výstava z cyklu Umělci do 40 let.
Moskevská rodačka, absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, se věnuje volné grafice, knižní ilustraci,
malbě a autorské knize. Výstava představí zajímavou práci
této ilustrátorky, jejíž osobitý rukopis a pohled na svět zaujme nejenom děti.
Kabinet kresby, grafiky a fotografie, 6. 4. – 18. 6.
Slavnostní zahájení výstavy ve středu 5. 4. v 17 hodin.
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
K probíhajícím výstavám jsou připraveny edukační programy pro mateřské, základní a střední školy. Přihlášení je možné e-mailem (info@gvun.cz) nebo telefonicky (491 427 321
a 606 647 216). Nahlaste nám předpokládaný počet žáků, jejich věk a kontakt na doprovázejícího pedagoga. Cena programu 10 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Na návštěvu se těší Mgr. Petra Killarová a MgA. Tereza Burdová.
Přednáší doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

MUZEUM, ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ, GALERIE

Přehled kulturních akcí
v dubnu 2017 v Regionálním muzeu Náchod
„Krásné časy“ monarchie
Ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) mohou zájemci
navštívit výstavu k výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. „Krásné časy“ monarchie. Mohou si tak např. prohlédnout upomínkové předměty s vyobrazením tohoto panovníka a jeho choti císařovny Alžběty, „andělsky krásné“ Sisi. Hlavní důraz je kladen
na každodenní život v monarchii a společenské změny, které
během bez mála 70 let trvající vlády „stařičkého mocnáře“, jak
byl posléze Fr. Josef I. nazýván, nastaly. Významnou měrou jsou
rovněž zastoupeny oděvy a předměty ze sbírek textilu, ve snaze představit a charakterizovat vývoj módních trendů za dlouhé
období panování tohoto předposledního rakouského císaře. Stejně tak je nastíněn technický pokrok v mnoha odvětvích lidské
činnosti, který se během druhé poloviny 19. a v prvních desetiletích 20. století udál. Výstava bude prodloužena do 30. července 2017. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska – důležité upozornění
Stálá expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově
náměstí čp. 18 bude z důvodu stavebních prací v měsíci dubnu
zcela uzavřena. Po tuto dobu můžete navštívit výstavní síň Regionálního muzea v Tyršově ulici v Náchodě, kde probíhá výstava Krásné časy monarchie.
Pevnost Dobrošov od 1. dubna 2017 znovu otevřena!
Od 1. dubna 2017. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce však upozorňujeme návštěvníky, že provoz bude částečně omezen. Ve všední
dny (pondělí až pátek) bude otevřeno na objednávku. O sobotách
a nedělích se uskuteční prohlídky v 10.00, 11.30, 13.00 a poslední
ve 14.30 hodin. Na Velikonoční pondělí 17. 4. budou probíhat prohlídky ve stejných časech jako o víkendech, tedy v 10.00, 11.30,
13.00 a poslední ve 14.30 hodin. ZMĚNA VYHRAZENA! Aktuální
informace sledujte prosím na www.pevnost-dobrosov.kvalitne.
cz, kde jsou průběžně doplňovány. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, popř. na 491 426 047, 491 423 248
nebo na adrese, pevnost.dobrosov@seznam.cz.
Velikonoce v muzeu
Regionální muzeum v Náchodě si Vás dovoluje pozvat na tvořivou dílnu Velikonoce v muzeu. Vyzkoušet si zde můžete různé techniky zdobení vajíček, pletení pomlázky a jiné aktivity.
Kdy: 8. 4. 2017 od 9.00 do 16.00 hodin. Kde: přednáškový sál muzea v 1. patře staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě. Vstupné: 35 Kč. Přineste si s sebou vyfouknutá vajíčka.
Lampiony – Regionální muzeum v Náchodě zve vás a vaše děti
na tvořivou dílničku, na které si můžete vyrobit lampiony. Ty
pak můžete použít na čarodějnický rej nebo lampionový průvod.
Kde: přednáškový sál muzea v 1. patře staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě. Kdy: 29. 4. 2017 od 9.00 do 12.00 hodin. Vstupné: 40 Kč / počet účastníků omezen na 25 osob.
Pokud se chcete zúčastnit, přihlaste se do 21. 4. 2017
na e-mail: stehlikova@muzeumnachod.cz, tel: 491 423 248,
mobil: 777 029 880
Nová kniha k prodeji: Lidové podmalby na skle
ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě
Publikace je součástí prestižní řady Tradiční lidové umění. Představuje lidové podmalby na skle ze sbírek Regionálního muzea
v Náchodě. Tato sbírka se řadí k velmi hodnotným kolekcím svého druhu na území Čech. Mezi zhruba 280 exempláři je zastoupena především vysoce rozvinutá sériová produkce z pohraničních kladských dílen. Sbírkový fond obsahuje také unikátní
podmalby z této oblasti a importy z dalších středisek. Atraktivitu publikace navyšuje skutečnost, že bohatou obrazovou přílohu tvoří barevné fotografie všech artefaktů sbírky.
Vázaná kniha 224 stran, cena: 450 Kč.
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
1. 4. a 2. 4.
		
8. 4. a 9. 4.
		
14. 4.
		
15. 4 a 16. 4.
		
17. 4.
		
22. 4. a 23. 4.
		
29. 4. a 30. 4.
		
1. 5.
		

MUDr. Ivana Vejmolová
Velké Poříčí		
MUDr. Alois Vejmola
Náchod		
MUDr. Radka Prouzová
Náchod		
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
MUDr. Jarmila Podškubková
Červený Kostelec
MUDr. Alena Zdražilová
Náchod		
MDDr. Lucie Škodová Třísková
Náchod		
MUDr. Eliška Pištorová
Nové Město nad Metují

PROGRAM
duben

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
1.–2. dubna – VELIKONOČNÍ VÍKEND
pro děti od 6 do 12 let, začátek v sobotu v 9 hodin, konec v neděli ve 12 hodin,
nejen velikonoční hrátky a soutěže, pohybové a výtvarné aktivity, večerní hra,
přihlášky do 29. 3., cena 250 Kč pro členy Déčka, 300 Kč pro ostatní, informace
PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291
pátek 7. dubna – VELIKONOČNÍ KERAMIKA NA ZKOUŠKU
tématické tvoření z hlíny nebo točení
na hrnčířském kruhu, pro děti i dospělé, děti do 6 let v doprovodu rodičů, program od 16 do 18 hodin, s sebou pracovní
oděv, přezůvky, vstupné 40 Kč, informace
Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
7.–8. dubna – SALSA PRO ŽENY
seminář v rámci Španělských dnů, pátek
a sobota od 16 hodin, pod vedením Kateřiny Rydlové, základní kroky ztvárněné v choreografii, kurzovné 200 Kč, informace Ing. Kateřina Hiebschová, tel. 775
223 294
8.–9. dubna – FLAMENKOVÁ KYTARA
kurz v rámci Španělských dnů, v sobotu
od 16 hodin v neděli od 10 hodin, pod vedením Daria Pigy, kurzovné 200 Kč, informace Ing. Kateřina Hiebschová, tel. 775
223 294
čtvrtek 13. dubna
– VELIKONOČNÍ FIMO nejen PRO HOLKY
modelování z hmoty FIMO, tvorba veselých velikonočních šperků a zvířátkových přívěsků pro malé farmářky/farmáře, pro zájemce od 6 do 12 let, program
od 9 do 13 hodin, s sebou přezůvky, pracovní oděv, cena 70 Kč (pomůcky a materiál v ceně, členská cena 60 Kč), přihlášky
do 10. 4., informace Bc. Tereza Išová, tel.
774 223 296
čtvrtek 13. dubna – JARNÍ QUILLING
výroba pestrých jarních a velikonočních

Stomatologická pohotovost
Náchodská 548
tel.: 491 482 000
Palackého 20 		
tel.: 491 424 524
Jugoslávská 33
tel.: 602 234 217
Větrník 720
tel.: 491 462 331
Větrník 720
tel.: 491 462 331
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 427 548
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 421 920
Komenského 72
tel.: 491 472 923

dekorací z barevných proužků papíru,
vhodné i pro úplné začátečníky (dospělé
i děti od 12 let), od 16 do 18 hodin, s sebou přezůvky, pracovní oděv, cena 60 Kč /
pomůcky a materiál v ceně, členská cena
50 Kč, přihlášky nejpozději do 10. 4., informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
13.–14. dubna – TANEČNÍ VELIKONOCE
víkend s nejlepšími street dance tanečníky České republiky, cena 850 Kč zahrnuje
7 tanečních lekcí, stravu a ubytovaní, informace Jaroslav Karásek, tel. 775 223 919
sobota 22. dubna – KURZ ZENTANGLE
workshop kreativní kresby zentangle, lektorka Věra Voltrová, pro zájemce od 12 let,
program od 9 do 15 hodin, s sebou pracovní oděv, přezůvky, cena 800 Kč /členská
a studentská cena 500 Kč/, v ceně kurzu
káva, čaj a sada pomůcek na kresbu, přihlášky do 10. 4., informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
pondělí 24. dubna
– DEN ZEMĚ S TLAPÍKY
příprava Tlapíkárny a jejího okolí na jaro,
úklid dřeva, hrabání trávy a závěrečné pečení buřtů, od 15 do 18 hodin, informace Mgr. Helena Koutská, tel. 732 746 167
neděle 30. dubna – ČARODĚJNIČKY
čarodějnické dovádění od 15 do 18 hodin
v areálu Déčka, program pro celou rodinu, pro děti od 3 do 10 let, průběžný start
od 15 do 16 hodin od dolní brány, kostým
vítán, vstupné 30 Kč, děti do 2 let a ZTP
zdarma, informace www.deckonachod.cz

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
čtvrtek 20. dubna – PODPŮRNÁ SKUPINA KOJÍCÍCH MAMINEK 7
setkání maminek s laktační poradkyní
na téma „Kojení a příkrmy, imunologické
okno“, od 9.45 hodin, vstupné 30 Kč /členové MC zdarma/, informace Ing. Alena Prázová, tel. 774 635 232
pátek 28. dubna
– PLSTĚNÍ Z OVČÍHO ROUNA
suché plstění jehlou, možno vyrobit náušnice, náhrdelník nebo brož, program
od 9.30 do 11.30 hodin, cena 55 Kč, informace Ing. Alena Prázová, tel. 774 635 232

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
Náchod děkuje všem návštěvníkům, kteří jí v letošní uplynulé sezoně zachovali přízeň. Zároveň se
na vás těšíme v nové sezoně, kdy
bude pro vás připravena řada nových pohádek.
Máte rádi divadlo a chcete se podílet na jeho činnosti, ať už herecky, hudebně, výtvarně či technicky?
Zveme vás mezi nás. U nás máte
dveře otevřené. Scházíme se pravidelně každé pondělí od 18 hodin v divadle – zadní trakt Sokolovny Náchod, příp. volejte na tel.:
777 209 535

INFORMAČNÍ
CENTRUM PRO MLÁDEŽ
pondělí 3. dubna
– TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
přijďte si zahrát stolní fotbálek a zasoutěžit si s kamarády, drobné ceny pro vítěze, informace Mgr. Helena Koutská, tel.
732 746 167
sobota 8. dubna – UKLIĎME ČESKO
úklid okolí rybníka Podborný a cyklostezky mezi Náchodem a Dolní Radechovou,
sraz v 9 hodin před ZŠ Plhov, informace
Ing. Zuzana Rousková, tel. 777 061 462
a www.uklidmecesko.cz
úterý 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
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.
V dubnu bude SVČ Déčko Náchod pořádat
fotografickou výstavu v prostorách Nové
radnice k oslavě 10 let Evropské dobrovolné služby na Náchodsku v rámci projektu Erasmus. Více informací na facebooku
Erasmus with Decko.

CÍRKVE, SENIOR KLUB, SZP

DUBEN

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav
Švarc ThD. Kontakt mobil: 776 736 885, pevná linka (pouze
v úřední hodiny) 491 426 223, e–mail: stanislav.svarc@volny.cz.
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium otevřeno denně
9–17 hodin. Bohoslužby neděle 8.15 hod., v zimním období se bohoslužby konají ve Farského síni, vchod Raisova ul.

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. Před velikonočními svátky bude možné přistoupit
ke svátosti smíření v následujících dnech a časech: 5. 4. od 9.00–
11.00 a od 17.00–19.00 hod., 7. 4. od 9.00–11.00, od 16.00–18.00
a od 19.00–21.00 hod., 10. 4. od 9.00–11.00 a od 15.00–17.00 hod.,
11. 4. od 9.00–11.00 a od 15.00–17.00 hod., 12. 4. od 9.00–11.00
a od 17.00–21.00 hod. Mše svatá na Zelený čtvrtek 13. 4. začne
v 18.00 v kostele sv. Vavřince. Velkopáteční obřady 14. 4. zahájíme v 16.00 a Vigilii na Bílou sobotu 15. 4. v 19.00 hod.
Pokojné a požehnané prožití Velikonoc přeje a na oslavu Kristova zmrtvýchvstání do kostela sv. Vavřince srdečně zve 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 hodin (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30
hodin v kostele v Šonově a od 16.00 hodin ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V neděli
12. 3. ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 hodin rodinné bohoslužby pro celý sbor se slavením svaté večeře Páně. Přehled
na www.nachod-sonov.evangnet.cz.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Srdečně zveme své členy a příznivce na Jarní výlet po našem regionu Hrádek u Nechanic, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové.
Ve čtvrtek dne 4. května 2017 odjíždíme v 8.00 hodin z Raisovy ulice v Náchodě, návrat kolem 18.30 hodin.
Dopoledne prohlídka HRÁDKU U NECHANIC, který je nejpůvabnější ale i nejmladší zámek postaven v letech 1841–1854 v romantickém stylu Windsorské gotiky. Někdejší reprezentativní rodinné sídlo hrabat z HARRACHOVA nás láká bezbariérovou částí,
nádhernou obrazárnou a rozsáhlým anglický parkem.
Odpoledne navštívíme HVĚZDÁRNU A PLANETÁRIUM, které se
nachází na jižním okraji metropole východních Čech Hradce
Králové. Prohlídka je nově instalovaná, bezbariérová. Výstavba v roce 1945–1961.
Cena zájezdu pro členy 160 Kč, nečleny 170 Kč.
Vstupné do objektů bude snížené.
Přihlášky s platbou předem, v klubovně SZdP Palachova ul. 1303
každou středu 13–15 hod. (OS)
Přejeme pěkné počasí, dobrou náladu a pevné zdraví.
Za Výbor SZdP Náchod Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

Senior klub „Harmonie 2“
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky na měsíc duben v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při následujících programech:
čtvrtek 6. 4. od 14 hod. „Maroko – z Erg Chebbi do Casablancy“, 2. část filmu, kterou ze své cesty promítne a bude vyprávět p. Zdeněk Nývlt;
středa 12. 4. v 6 hod. odjezd na zájezd „KOUŘIMSKO“ z ul. Za
Teplárnou. Program: Kolín-centrum, automobilka TPC, Lipany-památník, Kouřim-skanzen, Radim-zámek, motorest Kopičák-možnost večeře.
čtvrtek 20. 4. od 14 hod. „Krásy Peru“ – snímky nám přijde
promítnout a bude vyprávět o svých zážitcích p. Jiří Hubka;
čtvrtek 27. 4. od 15 hod. bude v restauraci Reduta „PŘEDMÁJOVÁ VESELICE“. Zveme vás na taneční zábavu, kde nám zahraje „FRČÍ“ p. František Čížek.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace,
i když nejsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové
výboru MO SD ČR. Informace: zbývá několik volných míst na květnový zájezd do Wojslawic v PL. Příhlášky a zálohy vyřidíte v klubovně
Harmonie 2 vždy v pondělí nebo ve čtvrtek od 15.30 do 16 hod. nebo
A. Polákové na tel. 775 242 562 (po 19hod.).

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mobil. 739 481 014,
Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hodin.

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

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. Petr Geldner, telefon 777 217 968,
e–mail: nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, telefon
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., telefon 722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory
nad Biblí ve středu od 18.30 hodin.
Více na www.cb.cz/nachod.

***

www.mestonachod.cz
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v dubnu 2017
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 4. dubna v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala
VÝSTAVA EVANGELICKÉ AKADEMIE
SOŠ sociální a zdravotnická – Evangelická akademie Náchod vás
zve do haly knihovny na prodejní výstavu studentských výrobků a materiálů PMD s výtěžkem pro Bangladéš a český projekt
Pečuj doma. Výstava bude zahájena vernisáží v pondělí 3. dubna ve 12 hodin a potrvá do 7. dubna do 11 hodin.
VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
1. SKAUTSKÉHO ODDÍLU V NÁCHODĚ
Je tomu už sto let, co Václav Melichar uspořádal přednášku
o skautingu na gymnáziu v Náchodě. Myšlenka skautování
chlapce nadchla tak, že v našem městě založili 1. skautský oddíl. A protože se za těch 100 let, které náchodský skauting letos
dovršil, udála spousta zajímavých, krásných i smutných příběhů stojících za sdílení, pořádají náchodští skauti v hale knihovny výstavu, jež vám skauting a jeho příběh trochu přiblíží. Výstava bude k vidění od 10. do 22. dubna.
Studovna
JOSEF ČAPEK – MALÍŘ, BÁSNÍK, SPISOVATEL
Výstava ve studovně podá ucelenou informaci o životě a díle tohoto umělce a ryzího člověka, který byl až dosud ve stínu svého
celosvětově známého bratra Karla. Zachycuje jeho mládí, studia,
první společné tvůrčí počátky s bratrem Karlem, předválečnou
avantgardu, volnou malbu i práci pro obživu, umělecky naplněná 30. léta 20. století, boj proti totalitě a konec v koncentračním táboře. Je doplněna faktografií – soupisem literárního díla,
výstav, zastoupením v galeriích. Výstava potrvá od 3. dubna až
do konce května.
Dětské oddělení
MÁTE DOMA LICHOŽROUTA?
Výstava výtvarných prací účastníků Noci s Andersenem.

Cestovatelská přednáška – Peru jinak
V pondělí 10. dubna k nám
na přednášku přijede docent Daniel Nývlt z Masarykovy univerzity v Brně. Povídat bude o Peru jinak, než
znáte z cestovatelských přednášek, a také o projektu rozvojové spolupráce České republiky v této zemi, kterou
po řadu let vedl. Beseda začíná v 17.30 hod. v dětském oddělení.
Vstupné dobrovolné – výtěžek bude věnován na rozvojové projekty v Latinské Americe.

Koncert dámského tria z Broumovska CAFÉ BARET
Zveme vás na koncert dámského tria z Broumovska CAFÉ BARET.
Kapela hraje v obsazení - harmonika, piano, kontrabas. Její repertoár tvoří zejména francouzské písně, kdysi zpívané po přístavních zákoutích, putykách, kavárnách a vinárnách. Zpěvačka
a harmonikářka Jessica pochází z kanadského Québecu, můžete se tedy mimo jiné těšit na zajímavou podobu francouzštiny
„zpoza oceánu“. Koncert se koná ve středu 12. dubna v 18 hodin
ve studovně. Vstupné: 50 Kč.

Výtvarná dílna pro aktivní seniory
Na 19. dubna chystáme další výtvarnou dílnu pro aktivní seniory – tentokrát to bude drátování s Kateřinou Smutnou. Pokud
chcete tvořit s námi, přihlaste se do 13. dubna ve studovně. Vyrábět budeme od 9 do 12 hodin v dílně v dětském oddělení. Kapacita je 12 míst. Dílna je součástí Projektu Aktivní senior polsko-českého příhraničí.

Proč nám chybí Josef Čapek
Na středu 19. dubna pro vás chystáme pořad Proč nám chybí Josef Čapek. Při podvečerním scénickém čtení
si připomeneme jeho literární i výtvarné dílo. Účinkují Ivana Richterová a Jiří Trnovský. Začátek v 18 hodin
ve studovně.

Náchodská univerzita volného času – 14. semestr
3. 4. Lenka Peremská – Jak sestavit rodokmen
24. 4. Milena Štráfeldová – Psát román je jako rubat uhlí
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz dějin umění
4. 4. Hledání výtvarného řádu – Postimpresionismus a Neoimpresionismus – Pojem postimpresionismus: van Gogh, Cézanne,
Gaugin, Toulouse-Lautrec; pojem neoimpresionismus – pointilismus: Seurat, Signac.
11. 4. Naivní umění – upřímná výpověď – Naivismus pojem a vymezení; Hicks, Braren, DaLee, H. Rousseau, Chambres, Field, Pickett, Pirosmanišvili, aj.
25. 4. Symbolismus – představy, sny a vize umělců – Předchůdci symbolistů – Preraffaelismus: Brown, Rosseti, Millais, Hunt,
Burne-Jones, Morris; pojem symbolismu; francouzský symbolismus: Moreau, Redon, de Chavannes; skupina Nabis: Sérusier Denis, Bonnard, Vuilllard, Valloton; Belgie: Rops, Khnopff, Frederic;
Švýcarsko: Böcklin, Hodler, Schwabe; symbolismus v Německu:
von Marées; Klinger, von Stuck; Anglie: Whistler, Rusko: Vrubel, Něstěrov; český symbolismus: Knüpfer, Schweiger, Pirner,
Schikaneder, Preisler, Kupka, Preissig, Kobliha, Konůpek; skupina Sursum.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz.
(Vo)

Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová,
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka. Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Grafická úprava CREOPRESS, Tisk V&H PRINT. Číslo 4/2017
vychází 31. 3. 2017. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změny v programech zodpovídají pořadatelé jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznačené
a nepodepsané příspěvky pořídila redakce. Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 547 61, tel./fax: 491 405 255, e–mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 17. 3. 2017.
Uzávěrka květnového čísla bude 18. 4. 2017.

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

duben
PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V DUBNU 2017 NAJDETE NA STRANĚ 20 NZ

1. sobota pouze ve 20 hod.

VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA

Příběhy jsou divoké bytosti… Felicity Jones, Liam Neeson a Sigourney Weaver v hlavních rolích dramatického fantasy filmu. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
1. sobota pouze v 18 hod.
2. neděle pouze v 19 hod.

GHOST IN THE SHELL

1. sobota pouze ve 14 hod. – 2D
1. sobota pouze v 16 hod. – 3D
2. neděle pouze v 15 hod. – 3D
2. ne. 3. po. 5. st jen v 17 hod. – 2D
4. úterý pouze v 17 hod. – 3D

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE

3. pondělí pouze v 19 hod.
4. úterý pouze v 19 hod.

ŽIVOT

5. středa pouze v 19 hod.

LOGAN: WOLVERINE

6. čtvrtek pouze v 19.30 hod.

VŠECHNO NEBO NIC

Kultovní japonské anime Ghost in the Shell se stalo základním inspiračním pilířem pro legendární trilogii Matrix. Teď přišel čas, aby tahle kyberpunková perla sama zazářila na filmovém plátně.
V hlavní roli akčního sci-fi Scarlett Johansson. České titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Nikdy nebyli sami… Nový šmoulí příběh, ve kterém se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem, plným kouzelných stvoření, aby společně nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
Dejte si pozor, po čem pátráte… Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, a Ryan Reynolds v hlavních rolích sci-fi thrilleru, uváděného s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Jeho čas nadešel… Wolverine se vrací a s ním i Laura, dívka, která má překvapivě stejné schopnosti jako on… Hugh Jackman v hlavní roli akčního dobrodružného fantasy. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
ČESKÝ Deník Bridget Jonesové? Komediální i romantický příběh dvou pohledných třicítek… V hlavních rolích Táňa Pauhofová a Klára Issová. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

7. pátek pouze v 17 hod.

ŠPUNTI NA VODĚ
Mimořádná předpremiéra filmu!
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček. Mají totiž skvělý plán, ale jako každý plán má i ten jejich své trhliny – v kánoích se ocitnou sice bez žen,
ale zato se svými dětmi… Hrají H. Čermák, A. Polívková, T. Vilhelmová, J. Langmajer, P. Liška, J. Kvantinková a další. Režie Jiří Chlumský. FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ FILMU + AUTOGRAMIÁDA! Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

6. čtvrtek pouze v 17 hod.
7. pátek pouze v 19.30 hod.
8. sobota pouze v 17.15 hod.
11. úterý pouze v 19.15 hod.
8. sobota pouze ve 14.45 hod.

POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU

Morfujeme! Akční dobrodružné sci-fi fantasy o pěti poněkud vzdorných teenagerech, kteří se nevysvětlitelnou náhodou či řízením osudu sešli, aby se z nich stala nová generace v řadách bojovníků
známých jako Strážci 1,5vesmíru… České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

KRÁSKA A ZVÍŘE

Hraná adaptace disneyovské klasiky. V hlavních rolích romantického rodinného filmu Emma Watson a Dan Stevens. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
8. sobota pouze v 19.45 hod.

MASARYK

8. sobota pouze ve 13 hod. – 3D
9. neděle pouze ve 13 hod. – 2D

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Nikdy nebyli sami… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

9. neděle pouze v 14.45 hod.
10. pondělí pouze v 17 hod.

PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNU

9. neděle pouze ve 20 hod.

T2 TRAINSPOTTING

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Ze 14ti nominací film získal 12x Českého lva za rok 2016 a stal se tak nejúspěšnějším filmem v historii udílení Českých lvů!
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři, nás zavádí do ledového království vzdálené Antarktidy. Pokračování oscarového snímku natočil režisér Luc Jacquet s využitím
nejmodernějších technologií. Dobrodružství na nejodlehlejších částech naší planety, s českým komentářem Tomáše Hanáka. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.
Na počátku byla příležitost ... Komediální drama opět v režii Dannyho Boylea. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

10. pondělí pouze v 19 hod.

ÚKRYT V ZOO

11. úterý pouze v 17 hod.

PSÍ POSLÁNÍ

12. středa pouze v 17 hod.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT

Udělali, co měli, aby zachránili, co mohli – až za mřížemi byli konečně v bezpečí. Druhá světová válka nabízí mnoho podobně paradoxních příběhů, jako je ten o uprchlících z varšavského ghetta,
kteří našli útočiště ve výbězích tamní zoologické zahrady. Drama podle neuvěřitelného pravdivého příběhu podle bestselleru Diane Ackerman podle skutečné události, s Jessicou Chastain v hlavní
roli, se z velké části natáčelo v České republice. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Žádný pes tu není jen tak! Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Rodinná komedie, natočená podle stejnojmenného knižního bestselleru Bruce W. Camerona.
České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
J. K. Rowlingová Vás zve do nové epochy kouzelnického světa! Rodinné fantasy, uváděné v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

12. středa v 19.30 hod.

BÁBA Z LEDU

14. pátek pouze v 19.30 hod.

MASARYK

15. sobota pouze v 14 hod

ANDĚL PÁNĚ 2

Příběh emancipace stárnoucí matky dvou dospělých synů, zasazený do originálního prostředí otužilců… Ve filmu režiséra Bohdana Slámy vytvářejí hlavní role Zuzana Kronerová a Pavel Nový.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Na pozadí historických událostí se odehrává napínavý životní příběh okouzlujícího, ale nevyrovnaného, sebedestruktivního muže a jeho marného boje o budoucnost vlastní země.
Titulní postavu Masaryka bravurně ztvárnil Karel Roden. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Láska pozemská i láska pekelná… Režie Jiří Strach. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

15. sobota pouze v 16 hod.

KRÁSKA A ZVÍŘE

V hlavních rolích romantického rodinného filmu Emma Watson a Dan Stevens. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
16. neděle pouze ve 14 hod.

BALERÍNA

13. čt. 14. pá pouze v 15 hod.
15. sobota pouze v 18.15 hod.
16. ne. 17. po pouze v 16 hod.
18. úterý pouze v 17 hod.
19. středa pouze v 15.30 hod.
13. čtvrtek pouze v 19 hod.
14. pá. 19. st pouze v 17 hod.
15. so. 16. ne pouze ve 20 hod.
17. pondělí pouze v 18 hod.
18. úterý pouze v 19.15 hod.
20. čtvrtek pouze v 17 hod.
22. sobota pouze v 16.30 hod.

ŠPUNTI NA VODĚ

21. pá. 26. st pouze v 17 hod. – 2D
22. sobota pouze ve 14.30 hod. – 3D
23. neděle pouze v 15 hod. – 2D
24. pondělí pouze v 17 hod. – 3D
21. pátek pouze v 19.15 hod.
23. neděle pouze v 19.45 hod.
25. úterý pouze v 17 hod.
26. středa pouze v 19.15 hod.

MIMI ŠÉF
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Rozený vůdce! Seznamte se s hodně zvláštním batoletem. Nosí elegantní oblek s kravatou, mluví hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. A taky se chová jako tajný agent…Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

23. neděle pouze ve 13 hod.

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE

23. neděle pouze v 17 hod.

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Mimořádná předpremiéra filmu!
„Nikdy na Tebe nezapomenu…“ Příběh lásky, která nesměla být naplněna a o které všichni vědí a všichni musí pomlčet, v příběhu o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech, o rodině,
rodičích a dětech. Rodinný portrét viděný pohledem žen, které osud svedl dohromady… Největší filmový projekt autorského dua Jan Hřebejk a Petr Jarchovský – první z filmů trilogie Zahradnictví, která předchází kultovním Pelíškům. V hlavních rolích Ondřej Sokol, Aňa Geislerová a Martin Finger. FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI TVŮRCŮ FILMU V ČELE S JANEM HŘEBEJKEM A PETREM
JARCHOVSKÝM A DALŠÍMI. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

24. pondělí pouze v 19.15 hod.

RYCHLE A ZBĚSILE 8
MASARYK

25. úterý pouze v 19.30 hod.
30. neděle pouze v 16 hod.

Vydejte se na cestu! Úchvatný rodinný animovaný dobrodružný film, který je dojemný i zábavný, je o přátelství, sebedůvěře a rodinných poutech. České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček.
Hrají Hynek Čermák, Anna Polívková, Táňa Vilhelmová, Jiří Langmajer, Pavel Liška, Jana Kvantinková, Filip Antonio, Viktor Antonio, Antonín Holoubek, Karolína Morschlová, Karolína Kočí, Nelly
Řehořová, Kateřina Coufalová, Dana Syslová , Arnošt Goldflam a další. Režie Jiří Chlumský. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

RYCHLE A ZBĚSILE 8

V hlavních rolích akční podívané Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Helen Mirren, Michelle Rodriguez, Scott Eastwood a Kurt Russell. České titulky.
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU

… na srovnání účtů není nikdy pozdě. V zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým blízkým, se trojice kamarádů odhodlá riskovat všechno a přepadnout banku, která je připravila o jejich peníze. Ovšem když loupit bude Morgan Freeman, Michael Caine a Alan Arkin – tak to si něco užijete! Kriminální komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZTRACENÉ MĚSTO Z

Natočeno podle neuvěřitelné skutečné události, podle knižního bestselleru Davida Granna „Ztracené město v Amazonii“. V roce 1925 se legendární britský badatel Percy Fawcett vydal do amazonské džungle pátrat po bájné ztracené civilizaci. Na své poslední výpravě záhadně zmizel…a stal se legendou… V hlavních rolích dobrodružného filmu Charlie Hunnam, Tom Holland a Robert Pattinson. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Nikdy nebyli sami… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

Historické drama Masaryk natočil podle scénáře Alexe Königsmarka a Petra Kolečka režisér Julius Ševčík. V hlavní roli Karel Roden. Ze 14ti nominací film získal 12x Českého lva za rok 2016.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

27. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
28. pátek pouze v 17 hod.

THE CIRCLE

29. sobota pouze ve 14 hod.

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ

PREMIÉRA V ČR I V CELÉM SVĚTĚ!
Vědět je dobré. Vědět všechno, je ještě lepší! Napínavý a místy děsivý příběh o světě bez tajemství, s naprostou otevřeností a transparentností všech lidí, ve sdílení … a sledování? Natočeno podle stejnojmenné knihy Davea Eggerse. V hlavních rolích Tom Hanks, Emma Watson a ve své poslední filmové roli Bill Paxton. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Krátké pohádky s oblíbenými pohádkovými postavičkami pro naše opravdu nejmenší diváky… Vstupné 25 Kč.

29. sobota pouze v 15.15 hod.
ANDĚL PÁNĚ 2
29. sobota pouze v pouze v 17.15 hod. KRÁSKA A ZVÍŘE
Hraná adaptace disneyovské klasiky a jeden z nejpopulárnějších pohádkových příběhů vůbec… V hlavních rolích romantického rodinného filmu Emma Watson a Dan Stevens. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
30. neděle pouze ve 14 hod.
27.. 28.. 29.. 30. a květen

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE

Nikdy nebyli sami… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
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