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MĚSTSKÉ DIVADLO
DR. JOSEFA ČÍŽK A
ČASY PROHLÍDEK:
od 10.00, 11.00, 13.00, 14.00
a 15.00 hodin
Rezervace:
Městské informační
centrum Náchod
tel.: 491 426 060
Pro návštěvníky budou zpřístupněny prostory běžně nedostupné.
Zajištěn průvodce s odborným výkladem.

Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

BERÁNEK NÁCHOD a.s.

Úterý

10. dubna

v 18.00 hodin

Středa

11. dubna

v 19.00 hodin

BORNHOLM, ÖLAND, GOTLAND či souostroví Alandy
Předprodej od 22. března 2018

Antonio Vivaldi:

ČTVERO ROČNÍCH DOB

Lucie SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ - housle

Čtvrtek

v 18.00 hodin

Vyprávět Vám bude historik Bc. Richard Švanda.

Čtvrtek

19. dubna

v 19.00 hodin

POZOR ZMĚNA! Předprodej vstupenek přes rezervační systém od 22. března 2018

Koncert kapely, která se téměř třicet let pohybuje na výsluní tuzemské world music. Hostem koncertu bude zpěvačka Martina Pártlová.
Předprodej již probíhá

Vstupné: Kč 450,- 420,- 390,-

vždy v 19.00 hodin

Předprodej volných vstupenek již probíhá

Sobota

10.00 - 16.00 hodin

Pondělí

23. dubna

v 19.00 hodin

Úterý

24. dubna

v 19.00 hodin

Čtvrtek

26. dubna

v 18.00 hodin

Pátek

27. dubna

v 19.00 hodin

Neděle

29. dubna

v 15.00 hodin

Čtvrtek

3. května

v 19.00 hodin

Úterý

8. května

v 19.00 hodin

Vstupné: Kč 30,-

ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR

Pátek - MODRÉ
Sobota - ZELENÉ

21. dubna

Vstupné: Kč 140,- 120,- 100,-

Beseda „O mezinárodním jazyku esperanto a náchodských esperantistech“

Rádobydivadlo Klapý

20 - 21. dubna

Vstupné: Kč 80,-

9. koncert ab. cyklu - skupina „K“

ENSEMBLE LUCIS - komorní soubor

Předprodej již probíhá

Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

12. dubna

duben 2018

Jan Burian vás provede po ostrovech v Baltském moři

ROZMARNÉ LÉTO

8. představení v rámci „MODRÉHO A ZELENÉHO “ abonmá

Velmi populární humoristická novela Vladislava Vančury

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-

Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Prohlídky proběhnou: v 10.00, v 11.00, ve 13.00, ve 14.00 a v 15.00 hodin. Pro návštěvníky se otevřou divadelní prostory, kam se během roku běžně nedostanou.
Poutavě Vás provede historička paní Lídie Baštecká s odborným výkladem.
Rezervace časů si můžete zajistit v Městském informačním centru v Náchodě osobně nebo natel.: 491 426 060

JARNÍ KONCERT - vystoupí Dětský sbor JITRO, CANTO a Smíšený sbor KÁCOV
Předprodej již probíhá

Vstupné: Kč 100,- 90,- 80,-

THE BACKWARDS - BEATLES revival,
Zcela nový koncertní program s názvem LOVE SONGS

Slovensko

Předprodej již probíhá

Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-

Akce se koná v PŘEDNÁŠKOVÉM SÁLE

BESEDA na téma „Všední život v Náchodě za protektorátu - pokračování“
Vyprávět Vám bude historik Bc. Richard Švanda.
POZOR ZMĚNA! Předprodej vstupenek přes rezervační systém od 22. března 2018

Vstupné: Kč 30,-

Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY - trio The Cracked Cookies

The Cracked Cookies je ženské vokální trio, lahodně a jemně nakřáplé. Muzikantky, zpěvačky a komičky vycházejí z tradiční americké hudby let 40. a 50.
POZOR ZMĚNA! Předprodej vstupenek přes rezervační systém od 22. března 2018
Vstupné: Kč 90,Metropolitní divadlo Praha uvádí nedělní pohádku

ČARODĚJNICKÝ UČEŇ - Pohádkový muzikál plný čar a kouzel
Předprodej od 22. března 2018

Vstupné: Kč 50,-

Připravujeme na květen

NA PLNÝ COOLE - Celovečerní zábavný program ZDEŇKA IZERA
Předprodej již probíhá

Vstupné: Kč 190,- 180,- 170,-

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Neil Simon:
Hrají: Eva

RANDE S DUCHEM

Holubová, Oldřich Vízner a další

Spisovatelka Rose, před časem velmi slavná, se po smrti přítele Walshe, rovněž úspěšného spisovatele, stáhla do soukromí.
Předprodej již probíhá

Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-

Nové předprodeje od 3. dubna 2018 od 9.00 hodin
Termín akce:

Pondělí 24. září 2018

PARTIČKA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Vstupné: Kč 480,-

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

www.beraneknachod.cz

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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v dubnovém úvodníku si vás dovolím podrobněji seznámit s jednou z největších
investičních akcí, kterou město Náchod
v roce 2018 realizuje. Jedná se o přestavbu původní čtyřpodlažní administrativní
budovy čp. 1845 nacházející se na křižovatce ulic Zámecká a Tyršova naproti ZUŠ.
Budova prochází celkovou rekonstrukcí za účelem přestěhování pracovníků
městského úřadu z odloučeného pracoviště Palachova čp. 1303 (budova Okresního soudu).
Potřebu hledání řešení si nejprve dovolím z historického hlediska zrekapitulovat. Budovu čp. 1303 v ulici Palachova získalo Město Náchod na základě
„Smlouvy o bezúplatném převodu majetku a o zřízení věcného břemene“ uzavřené mezi ČR a Městem Náchod v roce 2006.
Okresní soud užívá prostory této budovy
na základě výpůjčky. Uvedené řešení bylo
vždy považováno za přechodné a Okresní
soud, potažmo ministerstvo spravedlnosti, počítal s výstavbou nové soudní budovy v prostoru „U Bílé růže“ na pozemku
parc. č. 122/4, který Město Náchod za tímto účelem darovalo ČR – Okresnímu soudu v Náchodě v roce 1999. V posledních
letech se nejen město Náchod potýkalo
s nedostatkem místa v rámci společného
užívání prostor této prvorepublikové budovy. ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR) v roce 2016
s městem zahájil jednání o možnosti převedení budovy soudu zpět na stát výhradně pro potřeby ministerstva spravedlnosti. Od původního záměru na výstavbu
nové budovy soudu v Náchodě bylo upuštěno a to i s ohledem na vysokou cenu,
která byla v roce 2006 vysoutěžena (stavební část) na 119 mil. Kč.
Na základě vícekolových jednání mezi
státem a městem, bylo nalezeno řešení,
které je výhodné pro obě strany. Stát ušetří finanční prostředky za výstavbu nové
soudní budovy a získá budovu, která byla
za tímto účelem v minulosti postavena.
Město rekonstrukcí administrativního objektu v ulici Zámecká získá moderní budovu s nižšími provozními náklady v centru města s dotací ze státního rozpočtu,
zefektivní výkon statní správy, a stane se
tak přívětivější pro občany. Zároveň mu
bude po dokončení celého procesu vrácen
velmi důležitý pozemek současného parkoviště „U Bílé růže“.
Rada města po schválení dohody zastupitelstvem bezodkladně zadala zpracování projektu na rekonstrukci budovy
v Zámecké ulici a po získání stavebního
povolení, byla vypsána veřejná zakáz-

ka „Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě“. Obsahem zakázky byly stavební
úpravy stávající administrativní budovy a přístavba spisovny. Přestavba se dotýká všech podlaží stávající budovy. Nezbytností je spisovna realizovaná formou
přístavby ke stávající administrativní
budově. Jedná se o dvoupodlažní objekt
na nosných sloupech nad stávajícím parkovištěm. Sloupy nesoucí přístavbu spisovny jsou umístěny mezi parkovacími
stáními, která jsou touto stavbou v podstatě zastřešená.
Na veřejnou zakázku podali nabídku tři účastníci, z nichž vítězně vyšel
dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou
27.102.429,37 Kč. Tím je firma Průmstav
Náchod s. r. o. Termín zahájení díla byl
v únoru 2018 a celá stavba by měla být
dokončena do 31. 10. 2018.
V současné době probíhá v objektu velmi čilý stavební ruch zahrnující zemní
a bourací práce, demontáž stávajícího vybavení a celkové úpravy interiérů včetně
nových rozvodů, podlah, podhledů, vytápění atd.
Všechny odbory městského úřadu, které jsou dnes umístěny v budově okresního
soudu, odbor výstavby a územního plánování, odbor sociálních věcí a školství, odbor obecní živnostenský úřad a odbor životního prostředí, budou do konce roku
2018 přestěhovány do nově zrekonstruovaných a moderně vybavených prostor.
Vstup do budovy, stejně jako všechna čtyři podlaží jsou plně bezbariérové, v přízemí je situována hlavní podatelna s recepcí
a jednotlivé odbory mají k dispozici jednací místnosti pro možnost nerušeného
a klidného jednání s občany. Tím je odstraněn i možný nedostatek soukromí při
projednávání některých životních situací s úřady.
Celkové řešení nové budovy městského úřadu vytváří příjemnější prostředí
nejen pro občany, ale také pro jeho pracovníky. Rekonstrukce a návrh interiéru
je připraven a prováděn střízlivě, při důsledném uplatnění požadavku na kvalitu stavebních prací. Chceme, aby se každý návštěvník MěÚ cítil jistě a odcházel
z jednání s našimi pracovníky spokojený, k čemuž řešení nových prostor a lepší
podmínky jistě přispějí.
Na závěr vám nejen za sebe, ale i za vedení města přeji, abyste měli radost nejen z architektonického řešení nové budovy úřadu, jeho umístění, ale i z jednání
a laskavého přístupu pracovníků našeho
úřadu.
Ing, Jan Čtvrtečka, místostarosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 5. 3. 2018

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních. Číselný popis u zprávy představuje
poměr hlasů při hlasování PRO
– PROTI – ZDRŽEL SE.
Výroční zpráva – MěSSS Marie
9-0-0
RM vzala na vědomí Výroční zprávu
MěSSS Marie za rok 2017. Podrobnosti
o nabídce a činnosti této organizace najdete na https://www.messs-na.cz.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dodatků o navýšení nájemného k nájemním
smlouvám na nebytové prostory o index
inflace za rok 2017 ve výši 2,5 % v souladu se zněním nájemních smluv.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
ke Smlouvě o nájmu a pronájmu nebytových prostor uzavřené dne 21. února 1997
s firmou STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.
Jedná se o vrácení dvou kanceláří pronajímateli.
9-0-0
RM schválila Dohodu o ukončení nájemní smlouvy uzavřené se společností ENEL
spol. s r.o. Smlouva bude ukončena ke dni
31. 3. 2018. Rada nesouhlasila s umístěním dalších reklamních laviček v ulicích
města a žádost společnosti Panda stav
s.r.o. zamítla.
9-0-0
RM schválila dohodu o ukončení nájemní smlouvy uzavřené se spolkem Klub vojenské historie Náchod, z.s. Smlouva
na pronájem části pozemku na Dobrošově na umístění informační tabule k pevnostnímu muzeu „Březinka“ bude ukončena dohodou k 31. 3. 2018.
9-0-0
RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě je uloženo pod povrchem
pozemkových parcel č. 1827/1, č. 1832/1
a č. 2042/11 v ulici Dobenínské v celkové
délce 81,67 m. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou.
9-0-0
RM schválila Smlouvu o nájmu pozemků s Povodím Labe, státní podnik, která
se týká pronájmu části pozemku na pozemkové parcele č. 786/11, pozemkové
parcele č. 786/45 a pozemkové parcele
č. 2058/33 v souvislosti s výstavbou chodníku na Mánesově nábřeží. Celková pronajatá plocha pozemků je 345 m2. 	 9-0-0
RM schválila dodatek ke Směrnici o ceně
nájemného za užívání pozemků a některých objektů ve vlastnictví města ze dne
8. 2. 2011. Nájemné za dočasné užívání pozemků, které nejsou využívány k podnikání pro zařízení staveniště se stanovuje ve výši 20 Kč/m2/rok. Dodatek nabývá
účinnosti 6. 3. 2018.
9-0-0
Smlouvy o dotaci
9-0-0
RM schválila Smlouvy o poskytnutí do-

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
tace z rozpočtu města Náchoda pro TJ Delfín Náchod, z. s. (15.000 Kč), TJ Sokol Staré
Město (40.000 Kč) a TJ Kraso Náchod, z.s.
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda pro pana
Libora Křenka ve výši 29.000 kč na uspořádání setkání Geocaching 2018 dne
28. 4. 2018.
Žádosti o parkovací místa
pro držitele průkazu ZTP
9-0-0
RM souhlasila se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP pro
osobní automobil na parkovišti v ulici Havlíčkova naproti domu čp. 1110, na pozemku č. 351/11 v k. ú. Náchod na náklady žadatele.
RM souhlasila se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP
na parkovišti v ulici Borská u domu čp.
294, na pozemku p. č. 621/2 v k. ú. Náchod
opět na náklady žadatele.
Nové skladové prostory
9-0-0
RM schválila rozšíření skladovacích
prostor pro odbor kultury, sportu a cestovního ruchu v prostorech ve vlastnictví Správy budov Náchod s.r.o. na adrese
Českoskalická 105, Náchod včetně rozpočtového opatření ve výši 7 000 Kč vč. DPH
a pověřila odbor kultury, sportu a cest.
Ruchu vybavením skladovacích prostor.
Běloveské lázně a. s.
9-0-0
RM souhlasila se vstupem na městský
pozemek p. č. 240/1 v k. ú. Běloves a s využitím informací z geologického průzkumu, který financovalo město Náchod
na městských pozemcích v k.ú. Běloves
za jednorázovou úhradu 5.000 Kč za podmínky, že závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu a monitoringu vlivu
čerpání v jednom exempláři bude bezúplatně předána městu Náchod pro jeho
interní potřebu ihned po svém dokončení.
Výkup akcií Beránek Náchod a.s. 9-0-0
RM uložila zástupcům představenstva
a. s. Beránek Náchod za město Náchod,
aby urychleně projednali v představenstvu zpracování a odeslání potřebných
dokumentů a podkladů a tyto předali pro
zpracování znaleckého posudku.
RM vzala na vědomí očekávané náklady
za zpracování znaleckého posudku a uložila odboru správy majetku a financování
formou rozpočtového opatření tyto prostředky rezervovat v rozpočtu 2018.
RM schválila vystavení objednávky firmě VGD Appraisal s.r.o. na zpracování
znaleckého posudku.
Lávka přes železniční trať, Náchod 9-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Lávka
přes železniční trať, Náchod“ a uložila odboru investic a rozvoje města znovu vypsat výběrového řízení.
Žádost o dotaci
– Klub vojenské historie Náchod 9-0-0
RM schválila dotaci pro Klub vojenské
historie Náchod, z. s. ve výši 50 000 Kč
na úhradu nákladů spojených s pořádáním vzpomínkové akce ke 100. výro-

čí vzniku samostatného Československá
a 80. výročí všeobecné mobilizace, která
se uskuteční dne 2. 6. 2018 u pěchotního
srubu N-S 82 Březinka.
Novostavba hasičské zbrojnice
v Náchodě
9-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci
veřejné zakázky „Novostavba hasičské
zbrojnice v Náchodě“ a pověřuje odbor investic a rozvoje města administrovat veřejnou zakázku.
Žádost o souhlas se zřízením
odloučeného pracoviště
ZŠ kpt. Jaroše Trutnov
9-0-0
RM souhlasila se zřízením odloučeného pracoviště Základní školy kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov na území města Náchod v souladu se Zák. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Stavební úpravy a přístavba
hygienického zázemí na městském
hřbitově v Náchodě
9-0-0
RM schválila uzavření objednávky pro
vypracování projektové dokumentace
na stavební úpravy a přístavbu sociálního zařízení na hřbitově v Náchodě pro
společnost Vše pro stavby s.r.o., Náchod.
Zpracování architektonické
studie osvětlení
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením objednávky
na architektonické studie osvětlení u vybraných objektů města pro společnost ELTODO, a.s., Praha.

TELEGRAFICKY:

RM souhlasila s poskytnutím dotace
5.000 Kč spolku Liga proti rakovině Náchod, z.s.
9-0-0
RM rozhodla o přidělení veřejné zakázky na výměnu umělého trávníku ZŠ
Náchod-Plhov firmě PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s., Praha 6 a souhlasila
s uzavřením smlouvy o dílo.
9-0-0
RM souhlasila se zadáním studie pro záměr vybudování mostu v Bělovsi Na Horním konci.
9-0-0
RM schválila vystavení objednávky pro
opravu komunikace V Ostrovech společnosti Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí. 9-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky na provádění „Poradenské a konzultační činnosti v rámci obnovy lázeňství
v Náchodě – Bělovsi“, pro společnost Aqua
Enviro s.r.o., Brno.
9-0-0
RM pověřila odbor investic a rozvoje
města zajištěním zadávací dokumentace
pro opravu komunikace v ulici V Třešinkách. 	
9-0-0
RM schválila navýšení dotace
o 10.000 Kč pro organizaci Česká unie
sportu – Okresní sdružení ČUS Náchod,
z. s. na uspořádání 61. ročníku silničního běhu Hronov – Náchod, který se uskuteční dne 20. 10. 2018 a uložila do návrhu
rozpočtu pro rok 2019 zařadit částku 40
tis. Kč.
9-0-0

DUBEN
RM schválila dotaci pro Nadaci Jiráskova Gymnázia ve výši 15.000 Kč na cestu Pěveckého sboru Jiráskova gymnázia
do Anglie v termínu 16.–21. 4. 2018 a pověřila starostu města projednáním žádosti na Královéhradeckém kraji.
9-0-0
RM schválila dotaci pro pana Jakuba
Noska ve výši 30 000 Kč na celoroční sportovní činnost včetně přípravy na Zimní
olympijské hry v korejském PyeongChangu. 	
9-0-0
RM schválila úhradu pronájmu malého
sálu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 5500 Kč vč. DPH na uspořádání valné hromady Sdružení zimních
stadionů v ČR, která se uskuteční v termínu 18.–19. 4. 2018.
9-0-0
RM schválila dotaci pro pana Aleše Fetterse, ve výši 25000 Kč na vydání knihy
o Vratislavu Blažkovi „Mariáš v Beránku“.
6-0-3
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na úpravu manipulační plochy u „Plechovky“ – Náchod, firmě SILVAGRO, s.r.o., Zábrodí.
9-0-0

Rada města 19. 3. 2018

Jednání rady města se zúčastnilo nejprve
sedm, později osm radních, jeden byl omluven.
Výroční zprávy za rok 2017 – SVČ
Déčko, Městská policie Náchod
7-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy SVČ
Déčko a Městské policie Náchod za rok
2017.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila Dohodu o ukončení nájemní smlouvy uzavřené s družstvem
RADEX. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou k 31. 3. 2018. Současně radní
schválili záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 503/4 o výměře 348 m2 v katastrálním území Náchod, panu Janu Krupičkovi, Náchod, za účelem přejezdu přes
pozemek města na další pozemek související s podnikáním.
7-0-0
RM schválila dohodu o ukončení nájemní smlouvy se společností Lucky Money a. s. ke dni 31. 3. 2018. současně radní
schválili záměr pronajmout pozemkovou
parcelu č. 1972/1 o výměře 9,6 m2 v katastrálním území Náchod spolku Bavíme se
sportem z.s., za účelem využití přístupového schodiště nacházejícího se na této
pozemkové parcele.
7-0-0
RM schválila dodatek k nájemní smlouvě na pronájem pozemku, na kterém je
nyní v areálu bývalé Tepny parkoviště, se
společností Protivítr-invest s.r.o. Tímto
dodatkem se mění doba, na kterou je nájemní smlouva uzavřena, a to doba neurčitá se mění na dobu určitou do 31. 3. 2022
s možností prodloužení vždy na dobu 1
roku.
7-0-0
RM schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti
se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace. Smlouva spočívá ve zřízení
lávky pro pěší nad železniční tratí na po-

ZPRÁVY Z RADNICE
zemkové parcele č. 2067/1 v katastrálním
území Náchod, v rámci stavby „Lávka přes
železniční trať, Náchod“.
7-0-0
Smlouvy o poskytnutí dotací
z rozpočtu města Náchoda
8-0-0
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis pro Klub Montace Náchod
ve výši 30.000 Kč.
 	R M schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis pro Nadaci Jiráskova gymnázia ve výši 15.000 Kč.
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis pro Muzeum kočárků
(10.000 Kč), Klub vojenské historie, z. s.
(50.000 Kč) a Ligu proti rakovině Náchod,
z.s. (5.000 Kč).
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda pro Českou unii sportu (40.000 Kč), pana Aleše
Fetterse (25.000 Kč) a pana Jakuba Noska
(30.000 Kč).
Náchodské farmářské trhy
na rok 2018 a 2019
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením „Smlouvy
o pořádání Náchodských farmářských
trhů s panem Petrem Konopkem z Vrchlabí.
Žádost o čerpání fondu
8-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje s převodem do provozních prostředků příspěvkové organizace MŠ Vančurova
v celkové výši 19.800 Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup výdejní lázně pro uchování doporučené teploty
dovážených teplých pokrmů na odloučeném pracovišti v příměstské části Lipí.
Propojení ulic Raisova – Parkány nová
místní komunikace Náchod
8-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Propojení ulic Raisova –
Parkány nová místní komunikace Náchod“ a pověřila odbor investic a rozvoje
města administrovat veřejnou zakázku.
Oprava povrchu komunikace
Bratří Čapků – Náchod
8-0-0
RM rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči STRABAG a.s., Hradec Králové
a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo
na realizaci opravy povrchu komunikace
Bratří Čapků – Náchod“ ve variantě, kdy
část povrchu bude ze zámkové dlažby
a část bude stabilka.
Výměna kuchyní v MěSSS Marie 8-0-0
RM schválila uzavření objednávky pro
dodání, montáž a demontáž 45 kuchyňských linek pro MěSSS Marie od POLO Náchod s. r. o., Náchod.
Náchodské školy
8-0-0
RM schválila výjimku z počtu dětí
na školní rok 2018/2019 v MŠ Březinova,
MŠ Havlíčkova, MŠ Komenského, MŠ Myslbekova, MŠ Vančurova a MŠ Vítkova.
RM vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna dne 7. 5. 2018 ve všech základních školách zřizovaných městem Náchod.

RM vzala na vědomí organizaci provozu v náchodských MŠ v měsících červenci a srpnu 2018.
RM schválila zahraniční pracovní cestu řediteli ZUŠ Mgr. Zbyňku Mokrejšovi do města Neerpelt v Belgii v termínu
26. 4.–2. 5. 2018 .
Veřejný stadion Hamra
– víceúčelové hřiště
8-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Veřejný stadion Hamra
– víceúčelové hřiště, Náchod“ a pověřila
odbor investic a rozvoje města administrovat veřejnou zakázku.
Program regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón
RM souhlasila s uzavřením Smlouvy
o dílo na výměnu a opravu části oken budovy radnice čp. 40, Masarykovo náměstí, Náchod s firmou ENTAZE s.r.o., Náchod.
RM souhlasila s uzavřením Smlouvy
o dílo na opravu střechy boční částí radnice čp. 40, Masarykovo náměstí, Náchod
s firmou PJ – stav. DK s.r.o. Doubravice.
Záměr – novostavba sportovně-kulturního centra, Náchod-Babí
8-0-0
RM souhlasila se záměrem vybudování
sportovně-kulturního centra Náchod-Babí a pověřila obor správy majetku města k majetkoprávním úkonům a obor investic a rozvoje města k zahájení přípravy
pro zadání projektové dokumentace.

TELEGRAFICKY:

RM schválila vystavení objednávky
na provedení obkladu soklu na MŠ Komenského pro společnost Průmstav Náchod s.r.o., Náchod.
8-0-0
RM schválila vystavení objednávky pro
společnost Green project s.r.o. Průhonice,
na zhotovení obchůzné trasy.
8-0-0
RM schválila služební cestu Miroslavu
Brátovi do Ottawy při příležitosti otevírání Knihovny Josefa Škvoreckého dne 26. 4.
2018 včetně financované cesty tam a zpět
(24.–28. 4. 2018).
8-0-0
RM schválila nákup nového kamerového systému pro Zimní stadion Náchod
ve výši 54.000 Kč včetně DPH.
8-0-0
RM schválila výrobu dřevořezeb velblouda a betlémské hvězdy uměleckým
řezbářem Miroslavem Křížem, Smiřice, za finanční částku max. 60.000 Kč vč.
DPH.
8-0-0
RM schválila umístění bronzové busty
TGM bez pískovcového podstavce pomocí konsolí na Masarykovo náměstí, budova radnice.
8-0-0
RM schválila vystavení objednávky pro
BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí na provedení
zpevněné plochy za pilou Ohrada. 8-0-0
RM schválila vystavení objednávky
na kácení stromů a odstranění keřů na
akci „Park u soudu“ Ondřeji Laštovičkovi, Horní Radechová.
8-0-0
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KRONIKA, GRATULACE
								
KRONIKA
narození
Narodili se v únoru 2018:
1. 2. Vincent Zelený
3. 2. Sofie Tomková
7. 2. Amálie Pročková
11. 2. Nina Wagnerová
21. 2. Adam Máslo

22. 2. Róza Macurová
		 Kryštof Kotyz
24. 2. Justýna Umlaufová
26. 2. 	Jan Čtvrtečka
28. 2. Amálie Pavlínková

Centrum pro integraci osob
se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s.
regionální pracoviště NÁCHOD
Palachova 1303 (budova Okresního soudu Náchod 2. poschodí)
547 01 NÁCHOD, DIČ: CZ26594145 tel.: 491 426 027 , e-mail: nachod@czphk.cz
nabízíme:
– služby sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením
(např. příspěvky na péči, průkazy TP,ZTP, ZTP/P apod.),
– 	půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
– nabízíme euroklíče pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P a pro ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují rychlou dostupnost veřejných sociálních
a technických kompenzačních zařízení (např.výtahů, schodišťových plošin, WC
apod.)
Kompenzační a rehabilitační pomůcky:
	 	
mechanické vozíky, sedačky do vany, chodítka, klozetové vozíky, nájezdové rampy, antidekubitní matrace s kompresorem, trojkolo, elektrické polohovací postele s matrací,
rotoped, biolampu, zvedák do vany, měřič pro diabetiky apod.

Ohlédnutí a gratulace
K tomu nás obvykle přivede nějaké
kulaté výročí. Je-li to významné jubileum člověka, jenž se nesmazatelně zapsal
do kulturních dějin tohoto krásného města Kostelec, jak ho pojmenoval Josef Škvorecký, je to na dlouhý referát. Jde o člověka, který desítky let zprostředkovává
radost z hudby stovkám účinkujících a tisícovkám posluchačů v tuzemsku i zahraničí. Ano, jde o dlouholetého dirigenta
pěveckého sboru Hron a tzv. Sborečku Jiráskova gymnázia Náchod Ing. Vlastimila Čejpa, který se 18. dubna 2018 dožívá
70 let. Čím obohatily oba sbory své členy,
co se týče vztahů, i díky povaze našeho
jubilanta, se dá těžko popsat.

Myslím si však, že zapomínáme na další stránky jeho působení v Náchodě. Teplárna Náchod, potažmo její zákazníci,
vděčila desetiletí za spolehlivý provoz
svého zdroje tepla i profesionální činnosti oslavence a jsem přesvědčen, že dodnes využívá ovoce jeho práce. A byl velký hřích předlistopadového režimu, že
schopným lidem, kteří nechtěli kolaborovat, zabránil v kariéře. Tedy i ing. Čejpovi.
Dodnes je znalým záhadou, jak se poruchy v Teplárně, ke kterým byl přivoláván
často i v noci, dokázaly vyhnout koncertům a akcím obou sborů. Dokonce i vážné zdravotní problémy, jež se nevyhýbají
ani dirigentům, nenarušily aktivity obou
těles.
Na samostatnou kapitolu je tvorba
ing. Čejpa filmařská – speciálně cestopisná. Mám za to, že svou úrovní a hloubkou
záběru předčí mnohá dílka, která nám
jsou předkládaná v televizi. Skoro se domnívám, že větší publicitě této jeho záliby
brání pouze to, že je vyvíjena v provinčním městě v pohraničí. Tedy z pohledu
metropole. I když i tam je dnes spousta lidí, kteří mu „prošli“ rukama a kteří
na něj s úctou a láskou myslí. Pro jeho činnost i charakter. To platí beze zbytku i pro
místní aktéry a příznivce hudby, včetně
zahraničních přátel.
Můžeme být rádi, že nám život dopřál
kus cesty doprovázet člověka, který za sebou nechává tak hlubokou stopu. Přejme
mu a tedy i sami sobě, aby ho elán a chuť
aktivně žít a konat ještě dlouho neopouštěly.             Za pěvecký sbor Hron Petr Duba

Poděkování

Dobročinný bazar
Děkujeme i touto cestou vám všem, kteří jste podpořili svým nákupem nebo darovanými věcmi Dobročinný bazar. V týdnu od 12. do 16. března jste tak přispěli
dvanáctileté Jarušce Ježkové z Náchoda,
která trpí vzácným onemocněním mukopolysacharidozou IV. typu, na bezbarierové úpravy terénu kolem domu. Díky
vám a mnoha dalším dobrovolníkům se
podařilo získat 133.500 Kč. Více informací na webových stránkách: www.dobrocinny-bazar.cz a na facebookovém profilu: https://www.facebook.com/dobrocinnybazar/.
Další Dobročinný bazar proběhne
ve sborovém domě Církve bratrské v Purkyňově ulici od 22. do 26. října. O účelu
bazaru a dalších podrobnostech vás budeme včas informovat zde nebo na uvedených odkazech. Za bazarový tým Jana
Hejzlarová.

Web města Náchoda
se opět umístil mezi
nejlepšími v kraji
Na slavnostním ceremoniálu ve čtvrtek 8. března 2018 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 místostarosta Náchoda
Jan Čtvrtečka, tisková mluvčí Nina Adlof
a webmaster Jan Vinter.
Nejlepší webová stránka města:
1. Jičín
2. Náchod
3. Rychnov nad Kněžnou
Nejlepší webová stránka obce:
1. Lovčice
2. Nový Hrádek
3. Nepolisy
Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba:
1. Praskačka: Poplatkový asistent
2. Hostinné: Sekce pro podnikatele
3. Hostinné: Odběr novinek
Další podrobnosti na:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/…/zlaty-erb-putuje-do-jic…/
http://www.zlatyerb.cz
https://www.mestonachod.cz

DUBEN

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

MěSSS MARIE
Jste osoba, která pečuje o seniora? Potřebujete odpočinek v péči o něj? Potřebujete regeneraci energie pro další
péči o seniora? Potřebujete si vybavit nezbytné osobní záležitosti a nemáte jinou možnost zajištění péče o seniora?
Nabízíme odlehčovací pobytovou službu v Domově pro seniory Marie.
Odlehčovací pobytová služba v Domově pro seniory Marie je
určena seniorům, kteří dovršili věk pro přiznání starobního důchodu a mají sníženou schopnost zajistit si osobní péči a potřeby. Sídlo služby je v Bartoňově ulici, čp. 1998 v Náchodě.
Cílem zřízení odlehčovací pobytové služby je vytvořit především pro občany z Náchoda, kteří se starají o své blízké v domácím prostředí, zázemí, které umožní obnovu energie pečující
osoby pro další péči a seniorovi návrat zpět do domácího prostředí. V době pobytu na odlehčovací službě, která je zpravidla
na jeden měsíc, se klient může účastnit veškerého dění a aktivit, který je připravován pro klienty Domova pro seniory Marie.
Služba je zajišťována zdravotními sestrami a pracovníky přímé
obslužné péče. Poskytování služby je zajištěno 24 hodin denně,
7 dnů v týdnu, celoročně. Pro klienta je pobyt v jednolůžkovém
pokoji s bezbariérovou koupelnou a toaletou. Pokoj je vybaven
účelným a moderním nábytkem, dále kuchyňskou linkou, lednicí, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, k dispozici je televizor. Dva pokoje pro pobytovou odlehčovací pobytovou službu mají balkon. Pobyt je pro klienta příjemný s dojmem pobytu
v lázních.
Všechny služby jsou poskytovány na základě smlouvy a dle
ceníku, vycházejícího z platných předpisů a odsouhlaseného

Radou města Náchoda. Ubytování v ceně 195 Kč denně, strava
je zajišťována dodavatelsky, snídaně 30,50 Kč, víkendové obědy 63,50 Kč a večeře 49 Kč z GTH multicatering s. r. o., obědy
ve všední dny z Trelleborg Bohemia, a.s. v ceně 65 Kč. Dodavatelsky je zajištěno i dietní stravování. Úkony péče ve výši 120, Kč za hodinu, jsou časovány dle skutečně spotřebovaného času
v minutách.
Pro pobyt na odlehčovací pobytové službě je nutné vyplnit
žádost a potvrzení lékaře o zdravotním stavu (tiskopisy jsou
k vyzvednutí osobně v domově pro seniory nebo jsou dostupné
na www stránkách). U každého zájemce je provedeno sociální
šetření. Žádost musí být doručena nejpozději 3 týdny před požadovaným nástupem na odlehčovací službu, aby bylo možno provést veškeré potřebné úkony.

Terénní pečovatelská služba
MěSSS Marie v Náchodě

Pečovatelské služby v Rybářské ulici 1810. Tato služba je určena
uživatelům pečovatelské služby, kteří nemají vhodné podmínky
v domácím prostředí (bariérovost). Provozní doba SOH je od pondělí do pátku v čase od 7.00 hodin do 15.30 hodin.
Bohatou nabídku našich služeb mohou využívat zájemci s trvalým bydlištěm v Náchodě a příměstských částech (jako je Běloves, Babí, Pavlišov, Malé Poříčí, Lipí, Jizbice, Dobrošov) a dále
občané, jejichž obec uzavřela obstaravatelskou smlouvu s MěSSS
Marie o poskytnutí sociálních služeb na svém území (Kramolna, Vysokov).
Bližší informace k poskytovaným sociálním službám vám rádi
poskytneme osobně v sídle Pečovatelské služby v Rybářské ulici 1810, Náchod (Harmonie), případně lze kontaktovat vedoucí
PS Mgr. Petru Šafářovou na tel: 491 426 539 nebo 736 490 332.
Podrobné informace a formuláře žádostí naleznete také na
www.messs-na.cz.
Mgr. Petra Šafářová, vedoucí PS Náchod

Terénní pečovatelská služba přináší péči do přirozeného domácího prostředí osobám, které z důvodu věku nebo zdravotního postižení nemohou své životní potřeby uspokojovat vlastními silami.
Pečovatelská služba je připravena nabídnout seniorům a zdravotně postiženým úkony péče jako je dovážka obědů (Trelleborg
– výběr ze tří jídel, Multicatering + dietní strava), zajištění pochůzek, běžných i velkých nákupů, úklid domácnosti, praní
a žehlení prádla. Také můžeme pomoci s přípravou snídaně, svačiny, večeře apod. ze surovin uživatele, pomáháme při koupání,
ranní i večerní hygieně, s oblékáním i při dalších úkonech péče,
které mohou usnadnit život. V případě potřeby je také možno
si domluvit dohled nad požitím léků – tzn. kontrolu, zda senior
nezapomíná brát předepsané léky, nebo krátkodobou kontrolní
přítomnost pečovatelky u klienta (dohled nad dospělým občanem) či doprovod k lékaři apod.
Paní pečovatelky přicházejí vždy s ochotou, milým úsměvem
a uživatele služby dovedou potěšit zájmem i vlídnými slovy. Zároveň při každé návštěvě u uživatele (včetně dovážky obědů)
dochází k důležitému osobnímu kontaktu, při kterém se vždy
ujistíme, že je senior v pořádku. V případě náhlých zdravotních
problémů nebo úrazu, či neschopnosti otevřít službě dveře, koordinujeme vždy přivolání odborné pomoci a komunikujeme celou situaci s rodinou uživatele.
Služby jsou poskytovány za úhradu v souladu se zákonem
o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v úplném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v úplném znění. Úhrada za poskytnuté úkony je počítána vždy podle skutečně spotřebovaného času. Hodinová sazba činní 120 Kč/hodina. Poskytování sociální služby se
prioritně hradí z dávky příspěvek na péči, která je k tomuto účelu určena. Žádost o dávku příspěvek na péči se podává na úřadu
práce, který ji také vyplácí.
V současné době je terénní pečovatelská služba poskytována
od pondělí do neděle včetně svátků v čase od 7.00 do 21.00 hodin. Nově je také nabízena ambulantní forma poskytování osobní hygieny ve Středisku osobní hygieny, které se nachází v sídle

Další podrobné informace naleznete též na www.messs-na.
cz nebo vám je poskytneme na telefonním čísle 491 423 478
a 736 490 344.
Těšíme se na váš pobyt v našem domově a věříme, že bude
pro vás přívětivý a prospěšný.
Mgr. Jaromír Vejrych,
ředitel MěSSS Marie

www.mestonachod.cz
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OSMIČKY, VÝROČÍ

Náchod v revolučním roce 1848
Jaro národů, jak se někdy označují události roku 1848, je část historického období, v němž se všichni Slované v rámci
rakouského mocnářství chtěli sjednotit
a vybojovat si lepší práva a postavení
v rámci mnohonárodnostní monarchie.
Společnost, která trpce nesla Metternichem zavedený systém policejního státu,
se pokoušela o změnu. Císař Ferdinand I.
nechtěl v těchto otázkách ustoupit, čímž
se události pomalu daly do pohybu. Revoluce vlastně začala jako petiční hnutí. Dne
11. března bylo do Prahy do Svatováclavských lázní svoláno shromáždění, které
sepsalo petici, v níž stálo: „Aby byl utužen
svazek mezi zeměmi k České koruně náležejícími, Čechy, Moravou a Slezskem, a ty aby
byly zastoupeny na sněmu. Aby byla ouplná rovnoprávnost české národnosti s německou. Aby bylo uspořádáno soudnictví. Úřady
aby byly obsazovány domácími lidmi. Aby
byla prosazena svoboda tisku. Aby se zrušila
potravní daň. A aby byla svoboda všech náboženských vyznání. Aby bylo zrušeno poddanství.“ Obdobou petici předložili i někteří rakouští liberálové. Když 13. března
1848 dolnorakouská sněmovna projednávala předložené petice, shromáždil se
před její budovou dav, proti němuž brutálně zasáhlo vojsko. Pět zbytečně zmařených lidských životů zažehlo jiskru revoluce. Po celé Vídni vyrostly barikády
a císař ze strachu z dalšího vývoje okamžitě odvolal z úřadu kancléře Metternicha, zrušil cenzuru a přislíbil vydání
ústavy.
Zprávy z Vídně se okamžitě rozšířily
do všech koutů monarchie. I do Náchoda
se dostaly a jak nás informuje časopis Květy z 1. dubna 1848, byla nálada vskutku
báječná: „22. března byla v Náchodě konstituce slavena, ku kteréž slavnosti i mnoho pruských Slezáků přišlo s českými kokardami, na svého krále žehrajících. V Náchodě
jest zřízena národní garda.“ Celý ten den
se v Náchodě hodně slavilo. Nově utvořená střelecká garda na náměstí pálila ze

svých ručnic, dokonce ze zámeckého kopce byly vypáleny salvy z moždířů. Městská samospráva jistě v dobrém duchu nechala pro dvě stovky chudých obyvatel
města připravit zdarma oběd a uspořádala pro ně finanční sbírku. Ta – přestože se setkala s částečným nepochopením
– svůj účel splnila. Celé město bylo ozdobeno prapory v národních červeno-bílých
barvách. Euforie tohoto posledního březnového dne však měla brzy vyprchat. Revoluční události se rovněž dotkly zdejší
samosprávy, ale i společenských záležitostí. Do původních měšťanských výborů proběhly na jaře 1848 samostatné demokratické volby. Díky zákazu cenzury
se ve větší míře než kdykoliv předtím dařilo šířit noviny a časopisy. Lidé lačnící
po možnosti přečíst si aktuální literární
novinky, a to zvláště v českém jazyce, začali zakládat čtenářské společnosti. V Náchodě se stal prvním propagátorem takové společnosti učitel Karel Kejklíček.
Revoluční rok 1848 dal vzniknout také
řadě ochotnických souborů. V Náchodě
se již 6. května konala premiéra ochotnické hry, jejíž úvod složil náchodský rodák Josef Šrůtek.
Březnové naděje však uhasly již 25.
dubna, kdy císař sice vydal novou ústavu, tzv. Dubnovou, ta však neřešila národností otázky, které byly českými politiky
nadneseny k jednání. Zklamání bylo natolik velké, že již 15. května došlo k novým nepokojům. Vrcholem pak bylo tvrdé
potlačení povstání v Praze. Když skončila 12. června na pražském Koňském trhu
slavnostní svatodušní mše, vydal se shromážděný dav do Celetné ulice. Zde byl
napaden vojáky generála Alfreda Windischgrätze. Střety trvající pět dnů byly
nakonec ukončeny vítězstvím rakouských
zbraní.
Události oněch dvanácti měsíců roku
1848 nakonec přece jenom nějakou kladnou změnu přinesly. Bylo jím dosazení nového císaře Františka Josefa a zrušení poddanství. Konec roku se však
nesl v duchu obav z národního hospodářství, neboť monarchie zažívala finanční krizi. Mezi lidmi kolovaly
pouze bankovky vyšších nominálních hodnot, což znamenalo, že při
platebním styku nebylo možné vracet nazpět a tudíž nešlo realizovat
sebemenší obchod. I když došlo k významnému nárůstu tisku bankovek
menších hodnot, vypomáhali si sami
obchodníci tím, že vydávali tzv. nouzové poukázky v nízkých nominálních hodnotách. Takové poukázky
tiskli rovněž náchodští podnikatelé,
mezi nimiž se objevuje také jméno
Jana Letzela, náchodského hoteliéra,
jehož syn později proslul jako vynikající architekt.
Richard Švanda

Dubnová výročí
7. dubna 1348 byla založena Univerzita Karlova, první vysoké učení „za Alpami“, ve střední Evropě.  
13. dubna 1918 přečetl Alois Jirásek
tzv. „národní přísahu“, která proklamovala naše právo na národní sebeurčení. Shodou okolností týž den
provedla v Beránku Česká filharmonie kompletní Dvořákovy Slovanské
tance.
18. dubna 1948 se narodil Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr Hronu a pěveckého sboru studentů Jiráskova gymnázia. V 157leté historii Hronu je nejdéle
souvisle působícím sbormistrem.
19. dubna 2003 zemřel na Dobříši spisovatel, náchodský rodák Václav Erben, jehož urna je uložena na našem
hřbitově. Čtenáři detektivek znají především jeho kapitána Exnera, napsal
však i zajímavé fiktivní Paměti českého krále Jiříka a ke konci své literární tvorby i soubor pohádek O strašidlech. Tato svá vyprávění dal do úst
průhledně přejmenovaným osobnostem z Náchodska, které je i dějištěm
příběhů.
20. dubna 1918 zorganizovaly náchodské kulturní spolky večer Svatopluka
Čecha, jenž byl tehdy chápán výrazně
národnostně, protirakousky. Hlavním
řečníkem byl univ. prof. Arne Novák.
23. dubna 1908 se narodil v Hronově spisovatel Egon Hostovský. Studoval na zdejším gymnáziu a v roce
1927 tu maturoval. Zemřel v emigraci
ve Spojených státech 7. května 1973.
Ač prožil větší část života v emigraci, ve svém díle zůstal svému rodnému kraji věren, o čemž svědčí zejména do značné míry autobiografický
román Všeobecné spiknutí.
28. dubna 1973 zemřel v emigraci
v Mnichově náchodský rodák, dramatik Vratislav Blažek. Živé zůstávají zejména filmy, natočené podle
jeho námětů, např. Starci na chmelu
nebo Světáci. V roce 1990 byla urna
s Blažkovým popelem uložena na náchodský hřbitov. (V dohledné době by
o něm měla s podporou města vyjít
knížka Mariáš v Beránku.)
29. dubna 1998 zemřel malíř Karel Šafář. Zanechal po sobě množství kreseb, grafiky i obrazů, dílo u nás mnohým důvěrně známé.
(AF)
Redakce dodává:
4. dubna oslaví 85. narozeniny autor
těchto sloupků Mgr. Aleš Fetters. Připravuje je do našeho Zpravodaje už
plných patnáct let. Přejeme oslavenci vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let!

Z HISTORIE

DUBEN

Historické církevní stavby
4. Kostel sv. Vavřince – od baroka po současnost
Když ve čtvrtek 17. května 1663 začalo hořet v jednom ze židov- kruchtou. V účtech jsou potom uvedeny jen drobnější práce, např.
ských domů, nikdo v Náchodě nečekal, že ve dvou hodinách vyho- v roce 1667 byla opravována zvonová stolice.
ří celé město v hradbách s kostelem a polovinou Krajského předDalší stavební změna je datována rokem 1702, kdy bylo vystaměstí. Kostel sv. Vavřince přišel nejen o střechy, ale také o zvony, věno točité schodiště na nově zřizovanou panskou oratoř v jižpřičemž byly staticky vážně narušeny obě věže, pravděpodobně ní věži. Tehdy byl z epitafu Smiřických snesen nástavec s citátem
se propadla nevelká část klenby v lodi a poškodila hudební kruch- z biblické knihy Job. Protože hodiny byly po požáru z roku 1663
tu. Část vybavení včetně křtitelnice před ohněm zachránil s na- přeneseny ze severní věže na věž radnice, nahradily je hodiny
sazením vlastního života měšťan Jiří Bok. Detailní pohled na pri- sluneční, které v roce 1734 opravoval malíř Josef Rüdiger. Při baoritní a rychlou obnovu kostela dovolují zachované městské účty. rokní úpravě interiéru došlo ke zvýšení podlahy presbytáře. KvůHned po požáru byly vyklízeny sutiny, vytříděna zvonovina a dal- li tomu musel být posunut i gotický portál do přízemí jižní věže
ší slité cenné kovy a prodány. Již 23. května uzavřeli purkmistr a epitaf Smiřických.
a rada města s knížecím rychtářem a tesaři Jakubem Kumprtem
Pravděpodobně za slezských válek přišly věže o plechové kryze Zbečníka a Janem Junkem smlouvu o obnově střech – tedy vý- tí. Přímý doklad schází, ale zpráva o tom, že na zámku Prusové
stavbě dnešního krovu s ležatou stolicí a pokrytí střechy šinde- v roce 1745 mj. otrhali měděné žlaby, ukazuje na dobu i pravdělem, což bylo hotovo do 9. srpna 1663. V červnu téhož roku bylo podobného pachatele.
zaplaceno truhlářům z České Skalice za troje dveře do kostela,
V 1. třetině 19. století byl prolomen později opět zazděný jižpravděpodobně do hlavního a dvou bočních vchodů. Od červen- ní vchod do presbytáře v koutě u věže. Roku 1823 proběhla oprace do září 1663 byla opravena kruchta, kde musely být vyměně- va kostela, při které byly vyměněny lavice na kruchtě. O deset let
ny čtyři kamenné sloupy. Další sloup musel být vyměněn u před- později byla zrušena panská hrobka pod podlahou sakristie v jižní
síňky, zřejmě na severní straně. Tyto
věži a sakristie byla přenesena do sepráce na základě smlouvy s městskou
verní věže. V roce 1850 byla zřízena
radou vedli Italové, kteří s povolením
městská oratoř nad sakristií, přístuppiccolominského „gubernátora“ Sebasná z 1. patra severní věže.
tiana Ubaldini de Lutiano přišli na tyto
V průběhu 18. století přikryla celé
práce ze zámku. Byli to zedník Roest
západní průčelí kostela dřevěná příCallorin a kameník Johan Baptista,
stavba, nahrazená pak zděnou předsnad totožný s Giovanni Battistou Spisíní se schodištěm na kůr. Dnešnettim, kvalitním italským sochařem,
ní novogotickou předsíň projektoval
který mezi 21. červencem a 11. srproku 1884 českoskalický stavitel Jonem 1663 vytesal potřebné čtyři slousef Komarovský, její kolaudace propy. Od září do listopadu pak kostel vyběhla roku 1888. V poslední čtvrtině
malovali Tomáš a Jan Kejklíčkovi. Část
19. století se město začalo prudce roznákladu na obnovu kostela nesla vrchvíjet a kapacita kostela přestala po1839
nost, především se jednalo o jižní věž.
stačovat. Proto v roce 1891 náchodští
K náročné obnově severní věže město
založili spolek na vystavění nové chrápřistoupilo v roce 1664 poté, co odbormové budovy namísto stávajícího kosná komise seznala, že její vrchní část
tela. Z uskutečnění tohoto plánu počátnelze obnovit. Nepočítalo se však již se
kem 20. stol. naštěstí sešlo a iniciativy
znovuzřízením věžních hodin - orloje,
se zaměřily na údržbu a obnovu chrákterý se připomíná v roce 1610 a napomu a jeho zařízení.
sledy byl obnoven zvonařem Martinem
Při obnově interiéru v roce 1894 byly
Schröttrem a truhlářem Martinem Vendo západní předsíně přeneseny nádem v roce 1650. Smlouva s tesařem Jahrobníky, nápisová destička děkana
nem Hamplem z Poříčí u Trutnova
Preisla byla osazena do stěny presbytána obnovu krytu věže byla sice uzavřeře po zákroku řídícího učitele Jana Karna již 26. listopadu 1663, ale její naplla Hraše jako zástupce ústřední kominění muselo počkat, až bude hotové zase pro zachování památek. V roce 1905
1875
jištění věže a snesení požárem zničených horních částí za pomoci nahradila šindelovou krytinu na lodi kostela břidlice a chrám dolešení a rumpálu, které vyrobil tesař Jan Poláček. Zedníci v čele stal novou dlažbu. Již v této době se začaly projevovat statické pos Martinem Slavíkem zvládli demolice a vložení nových trámo- ruchy prasklinami ve zdech. Roku 1909 byl kostel elektrifikován,
vých věnců do června a Jan Hampl pak do srpna 1664 vystavěl v roce 1940 bylo důkladně opraveno dřevěné patro a střecha jižní
dnešní zvonovou stolici i bedněný plášť s plechem pokrytou bání, věže a roku 1951 proběhly tytéž práce na věži severní.
lucernou a makovicí, vše později červeně natřené. Obě věže tak
V roce 1944 mělo být na příkaz německých úřadů přestěhovádostaly dnešní podobu, vzhledem k nedostatku financí ve srovná- no k východní stěně presbytáře vertikalizující pískovcové souní se stavem před požárem mnohem skromnější. Snížené věže se soší Kalvárie s ukřižovaným Kristem, Pannou Marií a apoštolem
svými bedněnými zvonovými patry podobají spíše zvonicím ven- Janem, ale stalo se tak až v 50. letech. Poslední velká obnova děkovských kostelů. Venkovský dojem podtrhuje i použitá tradiční kanského kostela sv. Vavřince proběhla v letech 2005–2015, kdy
krytina – štípaný šindel. Tato podoba věží byla tehdy pravděpo- byly postupně opraveny obě věže, všechny krovy, vyměněna krydobně považována za provizorní, vydržela však dodnes. Dovrše- tina a provedeno celkové statické zajištění včetně podchycení záním opravy kostela, který byl první stavbou ve městě obnovenou kladů. Obnova byla zakončena novou fasádou kostela.
po požáru, bylo pořízení nových zvonů, o kterých bude pojednáJednou z náchodských zvláštností je skutečnost, že kostel sv.
no v dalším díle seriálu, stejně jako o nových varhanách, pro kte- Vavřince má od posledního přečíslování přiděleno číslo popisné
ré byla vybudována v roce 1666 Janem Poláčkem nová dřevěná (37); co vedlo k jeho použití na budovu neurčenou k bydlení, není
kruchta na západní straně nad stávající kamennou renesanční autorům zcela jasné.                          Ing. Jiří Slavík – Mgr. Jan Čížek
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INFORMACE Z RADNICE

Harmonogram svozu odpadů
Město Náchod prostřednictvím Technických služeb Náchod s.r.o. provede jednorázový
svoz nebezpečných a objemných odpadů.
Pátek: 13. dubna 2018
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: 14. dubna 2018
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!

NOVINKY
z Městského
informačního
centra

Město Náchod
na veletrhu v Hradci Králové
Ve dnech 9. a 10. března 2018 proběhl v Kongresovém centru Aldis v Hradci
Králové veletrh cestovního ruchu INFOTOUR a CYKLOTURISTIKA. Město Náchod
se letošního ročníku zúčastnilo 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.

Předprodej vstupenek
na akce Letního parketu VÝRAVA
Dovolujeme si vás informovat, že od
konce března zakoupíte u nás v infocentru vstupenky na akce pořádané na Letním
parketu VÝRAVA. Vstupenky na jednotlivé akce lze platit hotově i bezhotovostně.
Informace o programu naleznete na
www.vyrava-letniparket.cz, na plakátovacích plochách a na straně 30.

Zápis do mateřských škol
pro rok 2018/2019
Zápis do náchodských mateřských
škol se uskuteční ve dnech 14. a 15.
května 2018 od 9.00 do 15.00 hod.
Údaje a doklady stanovené
pro přijetí dítěte do mateřské školy:
1. rodný list dítěte
2. průkaz totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím
řízení v případě osob, které osobně
pečují o dítě v pěstounské péči
3. vyjádření školského poradenského
zařízení popřípadě také registrujícího lékaře v případě dítěte se zdravotním postižením
Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna na webových stránkách mateřských škol nebo vyvěšena přímo
v jednotlivých mateřských školách
u zápisu.

Publikace
o Janu Letzelovi
Město Náchod vydalo v březnu tohoto
roku publikaci o celosvětově známém náchodském rodákovi Janu Letzelovi. Kniha „JAN LETZEL – náchodské kořeny architekta“ popisuje příběh muže, který
i přes svou skromnost a oddanost dokázal vytvořit ve spolupráci s dalšími kolegy z oboru projekty světového formátu
a to nejen v rodné zemi, ale hlavně v Japonsku.
Publikace se věnuje především japonským návštěvám v České republice a uctění památky Jana Letzla. Zároveň je bohatě
doplněna fotografiemi, které nebyly dosud publikované.
Tuto publikaci zakoupíte v městském
informačním centru za cenu 100 Kč.

BERÁNEK NÁCHOD A.S.

DUBEN

Pojďme si chránit dědictví našich předků
Spravujeme akciovou společnost Beránek Náchod již několik
let. A máme zájem, aby dominantní budova na Masarykově náměstí byla chloubou každého z nás. Naše společnost má v současné době tendenci růst. Zvyšuje se návštěvnost i frekvence
kulturních akcí, ale i náročnost návštěvníků na kvalitu služeb.
Každý rok se do budovy a jeho vybavení investuje, ale není to
dostačující. Akciová společnost každý rok žádá o dotace na investice a opravy Město Náchod. Vzhledem k tomu, že Beránek a. s.
není příspěvková organizace města, ani budova není v majetku města, musí akciová společnost žádat o dotace – PODPORA
DE MINIMIS. V této kapitole bohužel finanční prostředky ubývají a limit, který má každá nestátní společnost možnost čerpat, dochází.
Vzhledem k současné ekonomické situaci, ve které se nachází
Beránek Náchod a.s., není možné z ušetřených finančních prostředků tvořit rezervu, která by do budoucna pokryla větší investice do budovy. Akciová společnost bohužel kumuluje ztrátu
z minulých let způsobenou většinou odpisy majetku. Ekonomický výsledek loňského roku byl příznivý, přesto jen minimálně
snížil tuto přetrvávající ztrátu.
Na první pohled se jeví, že budova je zachovalá a není třeba
investic, ale opak je pravdou. Poslední velká rekonstrukce proběhla v roce 1994, dílčí oprava sociálního zařízení se uskuteč-

nila v roce 2016, ale na další investice bohužel nebyly finanční
prostředky. Dochází jen k nutným opravám a údržbě, např.: broušení parket a podlah, výměny koberců apod.
Nastala doba, kdy je zapotřebí dalších oprav a hlavně modernizací (např.: nové nouzové osvětlení pro divadlo, restaurátorské
práce fresek a výmalby, elektrické rozvody, kanalizace ve staré
hotelové části, gastro technologie…).
Proto, abychom historickou budovu zachovali v odpovídajícím
stavu, je nutné získat finanční prostředky. To však z prostředků
akciové společnosti Beránek není možné.
Jediným rozumným řešením je, aby Město Náchod bylo vlastníkem této secesní budovy, tím by mohlo na budovu žádat z dotačních programů EU nebo z jiných zdrojů. To se může stát jedině tak, že Město Náchod odkoupí minoritní akcie od akcionářů
a stane se jediným akcionářem. Tím ale proces nekončí. Poté
musí přijít druhý krok, kdy Město Náchod budovu od akciové
společnosti Beránek odkoupí. Následně by se budova stala městským majetkem, do kterého již je možné investovat. To je naše
představa a domníváme se, že i jediné schůdné řešení této situace. Pojďme si chránit dědictví našich předků.
Členové představenstva Beránek Náchod a. s.
Ing. Iva Cvetanova, Jan Birke, Bc. Tomáš Magnusek

Před sto lety přednesl Alois Jirásek národní přísahu
Loni v květnu jsme zde připomněli vyhlášení manifestu českých spisovatelů, v němž se čeští spisovatelé v čele s Aloisem Jiráskem postavili
za obnovu naší české státnosti v době,
kdy světová válka nebyla ještě zdaleka rozhodnuta, v situaci, kdy oficiální
představitelé – čeští poslanci říšského
sněmu vydávali prorakouská prohlášení. O necelý rok později byla situace již značně jiná. Dne 13. dubna 1918
přečetl Alois Jirásek v Obecním domě
pražském tzv. „národní přísahu“, která proklamovala naše právo na národní sebeurčení. Byl to historický akt národního sebevědomí, jednoznačná podpora odboje zahraničního.

„Sešli jsme se v památné době na památném místě, kde stál
dvůr našich králů, odkud požehnaně vládl koruně české Jiří
král…za něhož naše království opět stalo se mocností evropskou.“ Tak Jirásek svůj obsáhlý projev zahájil. A v jeho závěru
mj. prohlásil:„Přátelé, rodáci! Ve vás, zástupcích všech vrstev
a větví, pozdravuji národ odhodlaný k mužnému boji za právo
na šťastnou budoucnost. …Nesmírná válka celého světa dostupuje svého vrcholu. …Vytrváme, dokud nezvítězíme! Vytrváme, až pozdravíme samostatnost svého národa!“
To se naplnilo o půl roku později, 28. října. Národ vytrval,
byl připraven, svobodu pak oslavil opravdu manifestačně. Ta ovšem nespadla z nebe. Tu poctivou, odpovědnou prací připravoval zahraniční odboj v čele s T. G. Masarykem, o tu se zasloužili i svou krví zejména naši legionáři, o tu se zasloužil i domácí
odboj, v němž měl Alois Jirásek významné místo.
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ŽIJEME SPOJOVÁNÍM

Hašpl už dávno není
jen synonymem pro hřebík
Hřebík je – dle Wikipedie – spojovací součástka opatřená na jednom konci hrotem a na druhém hlavičkou. Hašpl je firma, která hřebíky vyrábí. Hlavní protagonisté příběhu o spojování.
Firma Hašpl, jejíž kořeny sahají hluboko do 90. let 20. století, se z pionýrských začátků přenesla přes několik důležitých mezníků až na úplnou špici ve svém oboru. I když už

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
dávno přesáhla hranice České republiky, nezapomíná na region, ve kterém sídlí. Dobře ví, že její devizou jsou lidé, kteří zde žijí a pracují. I proto se podílí na kulturním, společenském i sportovním životě kraje, ve kterém vyrostla.
V současné době zaměstnává 230 zaměstnanců v různých
oborech. Od 150 tun vyrobených hřebíků ročně v začátcích,
se firma přehoupla do úplně jiných čísel – ročně vyrobí a vyexpeduje přes 25 000 tun hřebíků. V současnosti je Hašpl
a.s. lídrem na českém trhu s tímto sortimentem a zároveň
se řadí mezi největší evropské výrobce hřebíků; 70 procent
produkce exportuje prakticky do celé Evropy.
Před dvěma lety přikoupila firma Hašpl areál bývalých Broumovských strojíren v Hynčicích. Sklad v Hynčicích slouží jako
centrální sklad a expedice kompletního sortimentu produktů, které firma Hašpl nabízí. A zdaleka už to nejsou jen hřebíky, ačkoliv ty se pro Hašpl staly doslova synonymem.
Od roku 2012 Hašpl podstatně rozšířil sortiment o další spojovací materiál: vruty, šrouby, matice, tesařské kování, kotevní techniku a nářadí.
Podstatnou proměnou prošel také servis a služby zákazníkům. Letos byl spuštěn nový e-shop určený obchodním
partnerům i koncovým zákazníkům. V době, kdy je kladen
důraz na efektivitu, přesnost, kvalitu a rychlost dodání, našel uplatnění právě areál v Hynčicích – slouží jako centrum
expedice a zároveň jako vzorková prodejna. V regionu, který
je skoupý na pracovní příležitosti, zaměstnává sklad v Hynčicích 25 lidí a celý areál prochází postupnou rekonstrukcí.
Firma Hašpl a.s. před dvěma lety oslavila 25. leté výročí své
úspěšné existence. Je firmou, které záleží na její pověsti,
na jejích zákaznících i zaměstnancích. Je firmou, které záleží na regionu, v němž vyrostla a kde působí. Hlavní myšlenkou hodnot vytvářených firmou Hašpl je žít spojováním – ať
už doslova – tím, co vyrábí a dodává, ale i tím, jak se chová
ke svým partnerům a svému okolí.

Saar Gummi

sponzoruje veřejněprospěšné aktivity

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
hledá zaměstnance na pozice:
Koordinátor - seřizovač, nástupní mzda 35 000 Kč,
cílová mzda 45 000 Kč až 50 000 Kč.
Skladník manipulant, mzda 35 000 Kč.
Operátor gumárenské výroby, mzda 25 000 Kč až
30 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Miliónem a sedmi set tisíci korunami sponzorovala vloni společnost Saar Gummi Czech veřejně prospěšné aktivity v regionu od Červeného Kostelce po Velké Poříčí. Zvýraznila se role
mikrosponzoringu, ve kterém zaměstnanci společnosti žádají o příspěvky pro spolky, školy a další organizace.
Mikrosponzoring s přesně nastavenými pravidly preferuje aktivity pro děti v blízkosti obou závodů SGC. Například školka v Červeném Kostelci získala vloni 12 tisíc korun na dárky
pro svých 117 dětí v pěti třídách. „V prosinci pořádáme setkání s rodiči, na kterém děti předvedou nacvičený program
a rozbalí dárky ze sponzorského daru. Letos mezi nimi byly
například kočárek, společenské hry nebo stavebnice. Dárky
potom zůstávají pro další použití ve školce,“ uvedla ředitelka
školky Šárka Hanušová.
Hronovská TJ Sokol Zbečník získala v mikrosponzoringu příspěvek na tradiční Dětský karneval. Do zbečnické tělocvičny
si vloni přišlo zatančit a pobavit se 120 dětí, viděly například
vystoupení mažoretek, Parkour a Free run z hronovského
Domu dětí a mládeže Domino a gymnastky ze Základní školy Hronov.
Na náchodském gymnáziu mikrosponzoring podpořil  šachový oddíl při TJ Náchod. „Největším úspěchem šachistů byla
loňská účast na celostátním finále středních škol ve Zlíně,
kam se probojovali vítězstvím v krajském přeboru středních
škol,“ uvedl k ativitám studentů gymnázia Ing. Pavel Semerák, který jako zaměstnanec SGC pro šachisty příspěvek zajistil.  						     (pl)

ŠKOLY

DUBEN

Pozvánka na Den otevřených dveří
Srdečně
Vás zveme
na Den otevřených
dveří v Mateřské škole,
Březinova 669,
Náchod,
který se uskuteční

18. 4. 2018
od 14.00
do 16.30 hodin.

Montessori
mateřská škola
a základní škola
Afrika, pro nás není veliká
Už jste byli v Africe? A byli jste tam horkovzdušným balónem? My ano. Každé ráno děti ze školky otevřou velký lodní
kufr a dozví se, kam je africké vzdušné proudy zanesly. Už známe písky v Sahaře, pyramidy v Egyptě a na pískovišti nedaleko
školky jsme nedávno viděli Nil. Pravda je, že docela velkou část
jsme odnesly domů na kalhotách, ale kdo by řešil drobnosti při
objevování světa. V Africe nás čekají ještě Viktoriiny vodopády,
hora Kilimandžáro, savany i deštné pralesy. Těšíme se na nové
výzvy i poznání.
Prezidenti ve Zvoněnce
Den inaugurace prezidenta Miloše Zemana jsme se školáky
využili k připomenutí si státních znaků České republiky. Děti
vymyslely své vlastní prezidentské sliby. Seznámily se s pravomocemi a povinnostmi hlavy státu a mohly je porovnat se svými vlastními. Děti získaly přehled v prezidentech naší země až
do dnešní doby. Druhá část dne byla věnována prvnímu prezidentovi Československé republiky, Tomáši Garrigue Masarykovi. Žáci formou matematických úloh zjistili, kolika let se dožil,
kolik měl dětí i kolikáté výročí jeho narození si letos připomínáme. Na závěr jsme si zazpívali oblíbenou lidovou píseň „Tatíčka
národa“ – píseň: „Ach, synku, synku“. Hezkým překvapením při
závěrečném zpěvu České hymny byl plynulý přechod některých
dětí na hymnu Slovenskou. Děkujeme rodičům, kteří děti učí našim dějinám a vlastenectví. Takových lidí bude třeba.

Plánujete letní dovolenou

v zahraničí a nemáte platný cestovní pas?

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
v Mateřské škole, Náchod, Komenského 301
srdečně Vás zveme
na „Den otevřených dveří“, který se bude konat
ve středu 11. 4. 2018 od 9.00 do 15.00 hodin.
Během dne si můžete s dětmi projít veškeré prostory
naší mateřské školy, prohlédnout si vybavení a
uspořádání jednotlivých tříd. Zároveň je možné
nakouknout do školní zahrady.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tým Mateřské školy, Náchod, Komenského 301
www.mskomenskeho.cz

Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte žádosti na poslední chvíli. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech, ušetříte čas, nervy a peníze. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč, u dětí
mladších 15 let 100 Kč.
Nestačili jste požádat o vydání cestovního pasu ve lhůtě
30 dnů? Můžete podat žádost ve zkrácené lhůtě 6 pracovních
dnů. Počítejte ale s vyšším správním poplatkem, a to ve výši
4000 Kč, u dětí mladších 15 let 2000 Kč. Za tento poplatek obdržíte plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.
Od 1. 7. 2018 dojde ke změnám ve lhůtách a výši správních
poplatků.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si jeho platnost. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u velvyslanectví
daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu
stát vyžaduje. Požadovaná minimální doba platnosti cestovního pasu může být například 6 měsíců ode dne vstupu nebo vycestování z území cizího státu. Zjistěte si, zda je ke vstupu a pobytu na území daného státu potřeba vízum.
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas a cestujete v rámci EU?
K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Rovněž lze občanský průkaz použít i k cestování do těchto států: Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island,
Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie,
Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika.
Má vaše dítě občanský průkaz? I dítě mladší 15 let může cestovat do těchto států na občanský průkaz.
OSČ MV ČR
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Zprávičky
z Masaryčky
Exkurze Nitka a Plátýnko
Dne 13. 2. 2018 se třída 3.A vydala
na exkurzi do Broumova, kde byl pro žáky
připravený program v tamějším klášteře.
Téma exkurze bylo „Nitka a Plátýnko“.
Žákům byl popsán postup vzniku plátna
od lnu až po hotový výrobek. Také zjistili, jaké další materiály lze využít k výrobě
oblečení. Následně si žáci vyzkoušeli práci
s vlnou, ze které si mohli vytvořit ozdobu
na oblečení či vlněné zvířátko.
Mgr. Kateřina Vaisarová

Návštěva ve třídě 5.B ZŠ
Uskutečnila se dne 6. 3. 2018 v hodině
přírodovědy. Žáci právě probírali problematiku týkající se umělých družic Země
a Měsíce jako přirozené družice Země.
Objevů týkajících se vesmíru stále přibývá. Proto byl na vyučování pozván Ladislav Křivský, někdejší odborný pracovník
Hvězdárny v Úpici, který jim odpověděl
na všechny jejich zvídavé dotazy.
Mgr. Alena Křivská, vyučující přírodovědy
168. výročí narození T. G. Masaryka
Ve středu 7. března 2018 se sešli představitelé Města Náchoda, členky Klubu
politických vězňů, zástupci z řad žáků
a učitelů ZŠ T. G. Masaryka v prostorách
„Masarykovy“ školy. Datum v kalendáři
a kytice v rukou napovídaly, že se jedná
o vzpomínkovou akci na našeho prvního
prezidenta.
Celé setkání začalo milým a zajímavým čtením z knihy Karla Čapka Hovory
s T. G. M. – v podání Emy Vanclové zazněla Masarykova vzpomínka na domov,
Viktorie Žďárská pak připomněla sourozenecké vztahy mezi Masarykem a jeho
bratry, Alena Krausová čtení uzavřela
poznámkou o tom, jak zmiňovaná kniha
vznikala.
Paní místostarostka Maršíková pak vyjádřila přání, aby v naší zemi bylo více

politiků, kteří by se mohli pyšnit vlastnostmi T. G. M. Připomněla rovněž jeho
zásluhy na poli vzdělávání.
Pan místostarosta Brát by uvítal, kdyby osobnosti nebyly pro dnešní mladé lidi
jen „zaprášenými bustami“, ale aby jejich
odkaz zůstával živý. „Přejeme si více takových Masaryků, objevujme v sobě právě ty
demokratické tendence, které jsou s Masarykovým jménem spojeny“, uvedl doslova.
Několik slov připojil i pan místostarosta Čtvrtečka. Projevil radost nad tím,
že u tradičního setkání se dnes objevila i „mladá generace“. Řekl, že je symbolické, že letos je to 168. výročí narození
Masaryka, právě v roce, kdy si hodně připomínáme osudové osmičky v našich dějinách. Pan Čtvrtečka zároveň vyjádřil
velikou naději, že se jako stát nevrátíme
o třicet let zpět.
Od zástupkyň Klubu politických vězňů
padla i zmínka o ne zcela jasných okolnostech smrti ministra zahraničních věcí
Jana Masaryka s tím, že ani na tyto události by se nemělo zapomínat a že by se
měly objevit ve výuce.
Paní ředitelka se poté ještě zamyslela
nad tím, že u dnešních mladých lidí pozoruje menší zájem o dění v zemi i jaksi menší hrdost na příslušnost k českému
národu a uvedla, že i tohle je jeden z nesnadných úkolů, který stojí před učiteli.
Celé setkání probíhalo ve velmi příjemné a poklidné atmosféře, vlastní položení
květin u symbolických písmen T.G.M pak
bylo přirozeným a velice důstojným zakončením dopolední vzpomínky.
Mgr. Monika Patzáková

ZŠ BABÍ
KARNEVAL
17. února se konal tradiční dětský karneval pořádaný základní školou Babí. Pohádkových bytostí, které karneval navštěvují, stále přibývá, proto jsme se
z kopce přesunuli do restaurace Vatikán.
Letošní karneval byl cestovatelský. Průvodkyně byly z Havajských ostrovů a navštívily se všemi přítomnými Japonsko,
Francii, Itálii a třeba i Grónsko. V každé
zemi, ve které jsme se na chvíli ocitli, byl
pro všechny děti připraven soutěžní úkol
a sladké ceny. Celé odpoledne děti protančily až do pozdních hodin večerních. Závěrečným vyvrcholením byly krásné dárky, které si děti odnesly domů. Karneval

se opravdu vydařil a k vidění byla řada
hezkých masek!

INFORMACE

pro rodiče budoucích prvňáčků
ZŠ Náchod Pavlišovská
E-mail: zs.nachod.babi@tiscali.cz
tel.: 491 423 638
web: www.skolababi.webnode.cz

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

5. dubna a 6. dubna 2018 od 14–17 hodin
S sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Co naše škola nabízí:
nižší počet dětí ve třídách                                  
individuální přístup ke každému žákovi
školu „rodinného typu“ – klidné prostředí
kvalitní moderní výuku
řadu zájmových kroužků
výuku angličtiny od 2. třídy
školní družinu od 6.30 do 16.00 hodin
péči o žáky nadané
práci asistentů pro děti s nejrůznějšími obtížemi
pravidelné akce pro děti a rodiče (výlety,
pobyty v přírodě, karneval, lyžařský pobyt, ples pro rodiče, návštěvy divadel,
kin, knihovny apod.)
blízkost lesa, každodenní pobyty venku

Pravidelná setkání předškoláčků
– školička
10. 4. v 16 hodin schůzka pro rodiče
– beseda s dětským psychologem
o školní zralosti  
od 17. 4. každé úterý 15–16 hodin
setkání dětí
Cílem školičky je:
seznámení se s prostředím školy, s budoucími spolužáky a učiteli
příprava na režim školy – vyučovací hodinu
uvolňování ruky a příprava na psaní
sluchové a zrakové rozlišování, procvičování správné výslovnosti
malování, hraní, zpívání
sebou: přezůvky, pastelky a pohodlné oblečení

ŠKOLY

DUBEN

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
V naší škole proběhlo Školní kolo biologické olympiády pro 6.–9. ročník. Patří
mezi nejtěžší přírodovědné soutěže. Skládá se z vědomostního testu, laboratorní
práce (stavba ptačího pera a výtrusnice
kapraďorostů) a poznávání rostlin a živočichů. Celkově se školního kola zúčastnilo osmnáct žáků. Letos do okresního kola
postoupili:
Kategorie D: 1. N. Pražáková (VII. D),
2. L. Valášek (VI. D), 3. N. Bořková (VI. D)
Kategorie C: 1. B. Reslová (VIII. D),
2. L. Kaplanová (IX. D), 3. T. Donajová (IX. D)
Všem žáků, kteří se na soutěž připravili, děkujeme, vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.
I. Šimurdová
Několik tříd naší školy mělo možnost
zúčastnit se besedy se spisovatelkou
Petrou Braunovou v Městské knihovně
v Náchodě. Pro V.A a VI.D si spisovatelka připravila autorské čtení z knihy Dům
doktora Fišera. Tomu ale předcházelo vyprávění o spletité a dlouhé cestě od nápadu na knihu po její prodej. Vyprávění
o svých knihách prokládala spisovatelka
příběhy, které s nimi souvisely, a přiblížila dětem, kde a jak čerpá nápady k tvorbě. Prostor dostaly také děti a zahrnuly
spisovatelku dotazy, na které trpělivě odpovídala. A co je velmi potěšující v době,
kdy se neustále hovoří o tom, že děti málo
čtou, že většina z nich si knihy P. Braunové hned v knihovně půjčila, nebo projevila zájem si knihu koupit.    I. Ságnerová

Letošní recitační soutěž proběhla díky
paní učitelce Monice Jelínkové neobvyklým způsobem. Do pohádkového království nás přivítal král s královnou a jejich
rádce, kteří nás provázeli celým soutěžním kláním. Porota neměla výběr vůbec
jednoduchý. Čas na její rozhodování vyplnil písničkami „Královský sbor“ IV.B pod
vedením pana učitele Luboše Petráňka.
A jak tedy porota nakonec rozhodla?
Kategorie 2. a 3. tříd: 1. E. Kőhlerová
(III.B), 2. J. Hlušičková (II.A),
3. M. Hejzlar (III.B)
Kategorie 4. a 5. tříd: 1. J. Němec (V.B),
2. A. Čížková (IV.A), 3. T. Brandejsová
(V.A)                                             A. Růžová

Ani prvňáčci nezaháleli a využili básničky, které se naučili během podzimu
a zimy ve škole při vyučování, nebo jim
pomohli s výběrem a přípravou na recitační soutěž rodiče. Nejdříve si děti udělaly přehlídku jednotlivých básní ve svých
třídách. Zde také hlasovaly o tom, kdo
se jim nejvíce líbil. Hodnotily nejen výběr básně, ale také způsob recitace, správnou výslovnost a vystupování před publikem. Na závěr sečetly hlasy a s pomocí
paní učitelky vybraly žáky, kteří zastoupí třídu v ročníkové soutěži. A tak si žáci
sami připravili před jarními prázdninami
pěkné dopoledne. Všechny tři první třídy
se sešly a společně si poslechly nejlepší
recitátory. Vybrat vítěze bylo složité, protože všichni byli odvážní a velmi šikovní.
Porota tvořená učitelkami nakonec předala pamětní listy všem dětem.                 
D. Hemelíková
Recitační soutěž probíhala i na 2. stupni. Do okresního kola se probojovaly
a v něm také čestně reprezentovaly naši
školu Rozálie Cvrkalová ze VII. D, Lucie
Lukášová ze VI.D Aneta Lišková z IX.D.
Všechna tři děvčata si zaslouží pochvalu
a poděkování.                   Blanka Majerová
Dne 19. 2. proběhla na naší škole ukázka Windows Mixed Reality. Děti zhlédly
krátkou prezentaci a vyslechly úvodní slovo k problematice virtuální reality. Poté si
mohly samy vyzkoušet „headset“ a pohyb
ve virtuální realitě. Akce byla určena žákům 5. tříd a VI.A.                 M. Horáková
Koncem února zavítala mezi žáky
2. tříd lektorka Zdravé 5 s výukovým
programem o zdravé výživě a zdravém životním stylu. Povídala si s dětmi o potravinách a nápojích, pitném režimu, vhodné
skladbě jednotlivých jídel a jejich četnosti během dne. Připomněla důležitost pravidelného pohybu a osobní hygieny. Děti
pak měly při práci ve skupinkách prokázat, že pravidla zdravého stravování znají. Nakonec si po důkladném omytí rukou
sestavily ze zeleniny „zdravé obrázky“,
které pak s chutí snědly.              A. Růžová
Uskutečnila se druhá návštěva I.C
v knihovně – tentokrát na téma Večerníček. Pracovnice knihovny zajímavou formou přiblížily dětem jeho historii – kdy
se poprvé objevil na televizních obrazovkách, vznik znělky a došlo i na ukázky
prvních černobílých Večerníčků. Pak následovala práce dětí – poznávání postav
z Večerníčků a jejich vyhledávání v knihách, výroba večerníčkovských záložek.
Během dopoledne nechyběla ani četba
z knížek. Závěrem děti hlasovaly pro nejoblíbenější Večerníčky. První místo získal
Pat a Mat.
Další setkání proběhne 3. dubna. Náplň opět neznáme, necháme se překvapit.
I. Adlerová

ZŠ PLHOV
Dopoledne otevřených dveří
Mezi tradiční akce plhovské školy patří Dopoledne otevřených dveří. Letos
jsme školu našim budoucím žákům a jejich rodičům otevřeli v sobotu 17. března.
Ve vestibulu školy byli všichni přivítáni
a průvodci z řad žáků jim pak představili program, provedli je celým komplexem
plhovské školy.
Zájemci mohli navštívit výuku v 1. třídách, ve 2. třídě se děti věnovaly výtvarné výchově, ve 4. třídě se vystřídaly hodina matematiky a angličtiny. Na 2. stupni
byl největší zájem o Hejného matematiku v 6. třídách. Ale k nahlédnutí lákaly
i další učebny. V přírodopisu byla hlavním
tématem ochrana životního prostředí,
v kuchyňce děti pekly koláče, v hudební
výchově se zpívalo, v dílnách vyrábělo ze
dřeva. Program doplnila dále činnost dětí
v posilovně, čítárně, výtvarné výchově.
V tělocvičně se odehrával turnaj v korfbalu, školní jídelna nabídla návštěvníkům
ochutnávku zdravých svačin.
Návštěvy školy využili rodiče budoucích žáků a řada z nich si vyplnila přihlášku pro příští školní rok, jednalo se zejména o žáky budoucích 6. ročníků. Prvňáky
čeká zápis na začátku dubna, i oni dostali šanci si rozmyslet, zda na Plhov chtějí chodit.
Soudě podle ohlasu rodičů a dalších návštěvníků považujeme akci za zdařilou.
Poděkování za to patří všem vyučujícím,
vychovatelkám školní družiny, asistentkám pedagoga, pracovnicím školní jídelny i panu školníkovi, ti všichni se na organizaci podíleli.
Duben ve školní jídelně
Naše školní jídelna již několik let vaří
zdravě. Obdrželi jsme titul „Zdravá školní jídelna“ a stále se snažíme, aby u nás
byli strávníci spokojení.
V měsíci dubnu chystá plhovská školní jídelna speciální akci, ve dnech
16.–20. dubna se budou vařit krajové speciality. Jídla naší oblasti budou zastoupena krkonošským kyselem a uzeným
masem s povidlovou omáčkou. Dále navštívíme Valašsko – valašská kyselica, halušky s bryndzou, Znojemsko – znojemská
pečeně s rýží, znojemské vepřové s těstovinami, Třeboňsko – kulajda s houbami,
kapr po třeboňsku, cmunda se zelným salátem, Chodsko – mrákovský oukrop, skořicové točenky, karlovarský krůtí guláš.
Duben končí čarodějnicemi, připomene
je i školní jídelna čarodějnickými masovými prsty a čarodějnickými špagetami. Věříme, že všem bude u nás v jídelně chutnat.                                           Alice Přibylová

***
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PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Vítáme jaro!
Po jarních prázdninách přišel dlouho
očekávaný první jarní měsíc. Maminky
a babičky slavily svůj svátek a naši žáci
si pro ně vyrobili krásná přáníčka, kytičky a čokoládová srdíčka. Každý dárek
od dětí, s láskou darovaný, jim udělal jistě
velkou radost! Žáci speciálních tříd, kteří
rádi pracují s hlínou, si v keramické dílničce vyrobili mnoho jarních motivů, které jsme využili při výzdobě školy. Navštívili velmi zdařilé divadelní představení
Velikonoční království, kde se s pomocí
zajíce Matěje dozvěděli mnoho zajímavého o velikonočních zvycích dnes i v minulosti. Hodně se přitom nasmáli a zazpívali
si známé lidové písničky. I tento měsíc se
už nemohli dočkat své lekce plavání. Většina z nich jsou velcí vodomilové a pobyt
v bazénu si opravdu užívají! Těšili se také
na tvořivou Velikonoční dílničku v Regionálním muzeu Náchod, kde si vyzkoušeli
různé techniky zdobení vajíček. Žáci speciální třídy udělali svými jarními výrobky
radost také seniorům z Horní Radechové.
Společně si zazpívali s kytarou a flétnou,
popovídali a přivítali jaro. Žáci 1. stupně
ZŠ hledali na procházce jarní přírodou poklad a přitom plnili různé úkoly. Všichni žáci navštívili koncert, který pro nás
v tělocvičně své školy uspořádali studenti Evangelické akademie. Moc jim děkujeme za pěkný kulturní zážitek! Líbilo se
i představení Krejčík Honza v kině Vesmír. Předposlední den před velikonočními prázdninami proběhly Velikonoční dílny, které mají v naší škole již dlouholetou
tradici. Žáci využili různé materiály (plastové kelímky, sádru, papír) a vyrobili si
pěkné velikonoční dekorace. Velký úspěch
mělo také pečení a zdobení perníčků! Zároveň jsme si připomněli i mnohé starší velikonoční tradice a zvyky. S nejkrásnějšími velikonočními výrobky jsme se
zúčastnili výtvarné soutěže Velikonoční tradice, kterou vyhlásila ZŠ Opočenská, Dobruška. Březen je měsíc knihy, tak
se u nás ve škole hodně četlo, prohlíželi
jsme si různé knihy a encyklopedie a studenti Praktické školy si na besedě v Městské knihovně Náchod velmi poutavě popovídali s paní lektorkou o knihách, které
je zajímaly. A protože jsme nejen zvídaví čtenáři, ale i sportovci, zúčastnila se

naše škola Krkonošského přeboru ve vybíjené v Trutnově a přeboru v sálové kopané v České Skalici.
Hospitalizované děti v MŠ při ON v Náchodě měli možnost se svými zákonnými zástupci zhlédnout představení Medvídek Nebojsa II.
Při březnových procházkách a při práci na školní zahradě jsme se všichni těšili
z teplých paprsků sluníčka a zpěvu ptáků,
objevovali jsme první jarní kytičky. Teď
už víme, že jaro je konečně tady!
Za kolektiv pedagogů PrŠ, ZŠ
a MŠ J. Zemana v Náchodě
Mgr. Marie Hrachovcová

Ráda bych tímto poděkovala všem kolegům, kteří pomáhali s organizací irských
dnů, podpořili jejich konání a hladký
průběh, a hlavně všem studentům, kteří k nim přistupovali s otevřenou myslí
a veselým srdcem.
Mgr. Lenka Hronková (kabinet jazyků)

Jiráskovo gymnázium
Irské dny na JGN
Měsíc březen se na Jiráskově gymnáziu v Náchodě nesl převážně v „zeleném"
duchu. Studenti pod vedením svých vyučujících anglického jazyka v hodinách
během celého měsíce prezentovali různorodé poznatky o Irsku, ať už z oblasti historie, gastronomie, významných osobností, nebo procesu výroby whiskey.
Přestože vše probíhalo výhradně v anglickém jazyce, s tímto nelehkým úkolem se velice dobře „popasovali“ i naši
nejmladší studenti z prim a sekund. Ti
na své prezentace za pomoci rodičů připravili dokonce i ochutnávku irských pochutin, např. bramborového chleba nebo
sladkých muffinů. S jídlem byla spojena
i celodenní prodejní akce studentů 3.B,
kteří ke dni oslav patrona Irska, sv. Patrika, (17. 3.) navařili, napekli a nasmažili
hory vynikajících dobrot, převážně v tradiční zelené barvě, a část výtěžku věnovali na projekt adopce na dálku, který sponzoruje studia bolivijské dívky Belqui.
Celá škola se v rámci každoročních tematických dnů letos oděla do zelených
trojlístků, skřítků leprikónů a dalších typických symbolů Irska, jež naši studenti vytvořili na zahajovací výtvarné dílně.
V rámci hudební dílny nacvičili zájemci
o sborový zpěv čtyřhlasou úpravu irských
písní Molly Malone a Oh Danny Boy, které pak zazpívali příjemně překvapeným
spolužákům v mezipatře školy. Následovala dílna literární, na téma pohádky
Oscara Wildea, při níž zájemci z řad studentů nižšího gymnázia vytvářeli alternativní konce ke známému příběhu Šťastný princ. Velice povedené výsledky jejich
snažení jsou k vidění na prezentačním panelu ve vestibulu školy.
Vrcholem irských dnů byla ovšem návštěva Ira Mícheála Ua Seághdha, jenž
studentům vyššího gymnázia úžasným
způsobem přiblížil keltské tradice a tradiční i netradiční irskou hudbu. Taktéž velice živelně a energicky vedl závěrečnou
taneční dílnu. Z jeho přednášek a zvláště z posledně jmenované dílny odcházeli všichni příjemně naladěni a s úsměvem
na rtech.

MŠ Alšova
„Malý záchranář“
Návštěva na SOŠ sociální a zdravotnické
– EA v Náchodě
Naše tělo, jeho skladba i fungování,
všechny děti velmi fascinuje, ale prostředí nemocnice nemají rády. Proto jsme byli
nadšeni, když naše Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 dostala pozvání k návštěvě SOŠ sociální a zdravotnické – EA
v Náchodě, kde nám měla být prezentována nově vybavená třída pro výuku v oblasti sociální a zdravotní péče. Školu jsme
navštívili v únoru a již při příchodu byli
všichni k dětem velmi vstřícní a příjemní. To v dětech vzbudilo důvěru a s příchodem do výukové třídy stoupalo i nadšení. Po stručném, ale věcném úvodu se děti
po skupinkách rozprchly k prozkoumání
celé třídy. S každou skupinkou pracovali studenti, kteří se dětem plně věnovali.
Vše jim ukázali a vysvětlili, děti si mohly
vyzkoušet měření tlaku a kyslíku v těle,
oživování miminka i figuríny dospělého,
ovazování zranění i správné skládání orgánů. Ovšem největší úspěch sklidila jízda v kolečkovém křesle, které mohly děti
řídit a zkouška polohovacího lůžka, kde se
cítily velmi pohodlně a nad věcí. Průběh
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návštěvy byl velmi klidný, příjemný a naučný. Všichni byli vstřícní, laskaví a se zájmem sdělovali veškeré informace, které
děti zajímaly. Na závěr děti dostaly osvědčení o absolvování výuky „Malého záchranáře“, ze kterého měly velkou radost a jistě se jím těšily i doma s rodiči.
Velmi si vážíme nabídky k návštěvě
SOŠ sociální a zdravotnické – EA a budeme rádi za další spolupráci.
Za děti z Oranžové třídy z MŠ, Náchod,
Alšova sepsala p. učitelka Bc. A. Bitnarová

Zveme všechny příznivce a přátele sborového zpěvu na JARNÍ KONCERT v pondělí 23. dubna 2018 v 19 hodin.
Dětské sbory Canto a Jitro se představí náchodskému publiku s programem,
který zazní na mezinárodních soutěžích
v belgickém Neerpeltu a australském Sydney, smíšený pěvecký sbor Kácov doplní
program koncertu průřezem svého repertoáru, který si připravuje pro německé posluchače. V rámci svých vystoupení přednesou sbory skladby různých žánrů – od
duchovních přes lidové až k moderním
kompozicím.
sbormistři: Jiří Skopal, Zbyněk Mokrejš
klavírní doprovod: Jiří Vondráček a ...
(váš klavírista)
Vstupné: Kč 100,- 90,- 80,-.
Předprodej již probíhá.

Park u hotelu Hynek čeká proměna
S jarním obdobím se i do Náchoda opět
vrací stavební ruch. Občané i návštěvníci Náchoda si již mohli všimnout příprav
pro úpravu parku na příjezdu do města
před hotelem Hynek. V minulých dnech
byly vykáceny stromy a keře, aby firma
SILVAGRO, s.r.o. ze Zábrodí mohla začít se
stavebními úpravami. Ty potrvají do konce června letošního roku.
„V tomto viditelném místě na příjezdové
komunikaci do města vznikne díky úpravám
reprezentativní plocha veřejné zeleně s dominantním uvítacím prvkem v podobě siluety náchodského zámku a nebude chybět
ani funkčně řešená pobytová část ,“ upřesnil starosta Jan Birke.
Celkové náklady na úpravu parku představují částku 1,6 mil. Kč.
V rámci projektu obnovy parku byl
kladen důraz na originální koncept, který je v souladu se současnými tendencemi v oblasti zahradní architektury a urbanismu.

„Jako hlavní poutací a vítací prvek města je navržena opěrná zídka z pohledového
betonu otočená směrem k vjezdu do města.
Na zídce bude upevněna cortenová deska
s laserově vyřezaným reliéfem znázorňujícím typickou morfologii města Náchod v dolíku pod zámeckým kopcem s dominantou
zámku nad ním. Deska bude ze zadní strany opatřena osvětlením v podobě LED pásku,
který motiv zvýrazní v nočních hodinách,“
doplnil místostarosta Jan Čtvrtečka.
Během kácení dřevin, které předcházelo vlastním stavebním úpravám, byla odkryta betonová plastika, k jejíž historii se
zatím nepodařilo nic zjistit. Je však ve velmi špatném technickém stavu, beton je
zvětralý, její povrch narušený a postupně se rozpadá. Z parku bude přemístěna
do Technických služeb, kde se rozhodne
o jejím dalším osudu.

VSTUPNÍ BRÁNA MĚSTA NÁCHODA

půdorys 1:200

stojan na kola
sedací zídka

Acer campestre

trvalkový záhon
siluleta náchodské krajiny se zámkem a znakem města jako vítací milník Náchoda

Amelanchier lamarckii

použitá ocel s úpravou Corten

opěrná zídka s reliéfem
půdopokryvné keře

Dětská Prima sezóna
Vážené paní učitelky, páni učitelé,
letošní Dětská Prima sezóna má
ve svém znaku vodu, vodní i podvodní bytosti a všechno, co s vodou souvisí.
Vodní víla na fotografii je důkazem
toho, že se první práce už scházejí a jsou
opravdu vydařené.
Uzávěrka prací je do 20. dubna 2018
a to jak pro soutěžní výtvarnou či literární část, tak i pro nesoutěžní divadelní
a muzikálovou tvorbu, více na www.primasezona.cz sekce Dětská prima sezóna.
Na vaše přihlášky, dotazy a práce se
těší Sabina Matoulková – koordinátor Dětské Prima sezóny.

celkové řešení parku - pohled shora

koncepční skici
podsvícení pro večerní efekt

STUDIE ŘEŠENÍ NÁSTUPNÍHO PARKU NA UL. PRAŽSKÁ, INVESTOR - MĚSTO NÁCHOD, AUTOŘI - GREEN4PLAN VE SPOLUPRÁCI S ING. JITKA ULLWEROVÁ

Upozornění

změna volebních místností
Upozorňujeme voliče na změnu volebních místností pro volební okrsky
č. 5 a 6. Tyto volební místnosti se nyní
nově přesouvají z budovy Jiráskova
gymnázia na budovu ZŠ Komenského – vchod z ulice Komenského (st.
budova). Důvodem přemístění je především možnost bezbariérového přístupu pro imobilní voliče.
Voliči spadající do volebních okrsků č. 5 a 6. tak již v podzimních volbách do zastupitelstev obcí budou
volit ve volebních místnostech umístěných v budově ZŠ Komenského Náchod.
Bc. Hana Horáková,
ved. odboru správního MěÚ Náchod

Pravidla silničního
provozu platí také
pro cyklisty...
Provoz na pozemních komunikacích
houstne každým dnem, týdnem, rokem.
Jaká pravidla platí pro cyklisty a jaká
pro řidiče automobilů? Kdo má před kým
přednost? Znáte dopravní značení pro
cyklisty? Všechny tyto informace včetně nákresu modelových situací naleznete uvnitř tohoto čísla Náchodského zpravodaje na stranách 18, 19 a 20.
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KINO VESMÍR ALTERNATIVA

OPERY, BALET, KONCERTY

to vše v kině Vesmír v Náchodě v DUBNU 2018
Neděle 8. dubna v 16.45 hodin
Záznam baletního představení z Velkého divadla v Moskvě
GISELLE
Hudba: Adolph Charles Adam, choreografie: Jurij Grigorovič.
Balet Giselle je esencí romantismu. Balet o prosté dívce Giselle,
která se po smrti promění ve vílu, podle libreta francouzského básníka Theophila Gautier. Příběh volně na motivy lidové legendy o vílách, mladých dívkách, které zemřou před svatbou,
za nocí tančí za svitu měsíce, vábí osamělé poutníky a utancovávají je k smrti…
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní
abonentní 230 Kč.
Pátek 13. dubna v 19.30 hodin
Satelitní přímý přenos koncertu z Berlína
KONCERT BERLÍNSKÝCH FILHARMONIKŮ
Druhý koncert letošní sezóny Berlínských filharmoniků. Hraje
Berlínská filharmonie, dirigent Kirill Petrenko (nový, nastupující šéfdirigent Berlínské filharmonie od příští sezóny 2018/19).
Program koncertu: Anatolij Ljadow: Kouzelné jezero, op. 62
Sergej Prokofjev: Koncert pro klavír a orchestr číslo 3 C dur, op.
26 – Yuja Wang, klavír. Franz Schmidt: Symfonie č. 4 C dur.
Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den konání 220 Kč.
Sobota 14. dubna v 18.15 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
GIUSEPPE VERDI: LUISA MILLEROVÁ
Francouzský dirigent Bertrand de Billy bude řídit Orchestr Metropolitní opery při obnoveném uvedení opery Luisa Millerová,
která byla na repertoáru Met naposledy v roce 2006. Ve Verdiho
tragédii o dívce, která se rozhodne obětovat své štěstí, aby zachránila otcův život, ztvární roli mladé vesničanky Luisy Sonja Jončeva, jejím Rodolfem bude Piotr Beczała a jako Luisin otec
vystoupí Plácido Domingo. Hvězdný ansámbl doplňují Olesja Pe-
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trova v roli Federiky a bezcharakterní lotry, kteří chtějí překazit Luisino a Rudolfovo štěstí, zpívají Alexander Vinogradov, který v Met rolí Waltera debutuje, a Dmitrij Beloselskij jako Wurm.
Nastudováno v italském originále, uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč,
abonentní 270 Kč.
Úterý 24. dubna v 19.15 hodin
Hudební dokument
SCREAM FOR ME SARAJEVO / SCREAM FOR ME SARAJEVO
Úžasný příběh o neuvěřitelném rockovém koncertu, který odehrál frontman kapely Iron Maiden Bruce Dickinson v roce 1994
uprostřed obléhání Sarajeva. Uvedení filmu po celém světě v dubnu 2018 je podpořeno celosvětovou reklamní kampaní na oficiálním webu a sociálních sítích kapely Iron Maiden. Záběry z unikátního vystoupení, setkání s těmi, kteří se na koncert dostali
a díky kterým se uskutečnil, odhodláni žít si svůj život bez ohledu na zvěrstvo které se dělo kolem nich. Film je uváděn spolu
s exkluzivním rozhovorem Bruce Dickinsona s diváky, natočeném na londýnské premiéře pouhých pár dnů před tuzemským
uvedením. České titulky. Vstupné 150 Kč.
Sobota 28. dubna v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
JULES MASSENET: POPELKA
Závěrečný přenos sezóny 2017/18 z New Yorku. Massenetova
okouzlující opera, která vychází z klasické pohádky o Popelce,
bude v Met uvedena premiérově pod taktovkou Bertranda de Billyho a v režii Laurenta Pellyho. Hlavní hrdinku ztvární Joyce DiDonato, která tak rozšíří svůj metropolitní repertoár o roli, kterou s velkým ohlasem ztvárnila již v Gran Teatre del Liceu, Santa
Fe Opera a Královské opeře Covent Garden. Spolu s ní se na jevišti Met objeví Alice Coote v roli Prince, Stephanie Blythe jako její
nenávistná macecha Madame de la Haltière, Kathleen Kim jako
dobrá Kmotřička víla a Laurent Naouri jako Pandolfe.
Nastudováno ve francouzském originále, uváděno s anglickými
a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč,
abonentní 270 Kč.

V Náchodě se představilo japonské divadlo Takarazuka
Ve dnech 15. a 16. března mohli studenti a žáci náchodských
středních a základních škol navštívit v kině Vesmír originální představení japonského divadla. Toto představení se uskutečnilo ve spolupráci města Náchoda a japonského velvyslanectví v Praze. Po oba dny proto zahajovali vystoupení japonských
umělkyň starosta Jan Birke a rada Velvyslanectví Japonska v ČR
pan Toru Furugori.
Čtvrtečního představení se zúčastnili všichni představitelé
města – starosta Jan Birke, místostarostové Pavla Maršíková, Miroslav Brát a Jan Čtvrtečka a tajemnice Městského úřadu paní
Hana Mílová.
„Vystoupení japonských
umělkyň není vůbec náhodné.
Partnerství a přátelství obou
našich zemí spojuje významná osoba, rodák z Náchoda –
architekt Jan Letzel, který byl
autorem stavby Průmyslového paláce v Hirošimě „Atomového dómu“. Pro japonský
národ se Jan Letzel stal symbolem míru a člověkem, jehož
odkazu si japonský lid nesmírně váží a uctívá ho. Jsem proto
hrdý, že jsem starostou města,
kde se Jan Letzel narodil,“ uve-

dl starosta Jan Birke a dodal: „Unikátní představení japonského
divadla je prohloubením spolupráce města Náchoda s Velvyslanectvím Japonska v ČR a poselstvím japonskému lidu, že i Náchod je na odkaz arch. Jana Letzela velmi pyšný.“
V pátek zástupci města slavnostně přijali pana radu Toru Furugori a zástupce divadelního souboru v obřadní síni náchodské radnice, kde jim poděkovali za mimořádné představení japonské kultury náchodským občanům.
Více o divadlu Takarazuka na www.mestonachod.cz.

ANKETA

DUBEN
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Anketa TÍSŇOVÁ PÉČE
Město Náchod na svém území zvažuje zavedení nové sociální služby TÍSŇOVÉ PÉČE. Prosíme vás o vyplnění následující krátké ankety. Její vyplnění vám potrvá jen několik minut. Prosím, zaškrtněte křížkem vždy pouze jednu odpověď u každé otázky.

NEJPRVE PÁR INFORMACÍ NA ÚVOD – CO VLASTNĚ JE TÍSŇOVÁ PÉČE?
Tísňová péče je terénní forma pomoci, která podporuje seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí a umožňuje jim zůstat co nejdéle ve svém domově. Služba tísňové péče je poskytována po telefonu nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Klient u sebe nosí tísňové tlačítko (pověšené na krku nebo jako náramek na ruce) a pokud se ocitne
v tísni (upadne a zraní se, náhle se mu zhorší zdravotní stav, je přepaden apod.), stiskne tlačítko a pomocí telefonu s hlasitým
výstupem je spojen s dispečinkem. Uživatel volá do prostoru, co se stalo, a pracovník mu zprostředkuje adekvátní pomoc (kontaktování rodinných příslušníků či sousedů, RZS, policie apod.). Součástí zařízení (tzv. terminální stanice) je také čidlo pohybu,
které monitoruje pohyb uživatele po bytě/domě (nejedná se o kameru ani o fotoaparát). Pokud uživatel upadne a nemá u sebe
tísňové tlačítko, čidlo neaktivitu zachytí a předá zprávu na dispečink. Celá záchranná akce se tak opakuje.
1. Kdyby byla služba tísňové péče v Náchodě dostupná, měl/a byste o ni zájem?
  ANO
  NE

2. Službu tísňové péče si hradí sám uživatel služby.
Kolik byste byl/a ochoten/na za službu zaplatit měsíčně?
  do 350 Kč
  351–500 Kč
  501–700 Kč

3. Někdy je také nutné zaplatit jednorázový instalační poplatek při zavedení služby.
Byl/a byste ochoten/na zaplatit instalační poplatek?
  ANO
  NE

4. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a kladně, prosím, vyplňte i otázku čtvrtou.
Kolik byste byl/a ochoten/na zaplatit za jednorázový instalační poplatek?
  maximálně 1000 Kč
  1001–2000 Kč
  2001–5000 Kč
  5001–10000 Kč
Velice vám děkujeme za vyplnění ankety. Prosíme vás o vhození anketního lístku do některého ze sběrných boxů (ÚP – vchod
z ulice Kladská, Kaufland – ul. Polská, Verner potraviny Plhov, Nová radnice města – Masarykovo náměstí 40, Verner potraviny SUN, Harmonie I, II – ul. Rybářská), a to do 16.00 hodin pondělí 30. 4. 2018. Hezký den!
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ZÁKLADNÍ KÁMEN MALÝCH LÁZNÍ

Slavnostním poklepáním základního kamene

začala v Náchodě-Bělovsi výstavba Malých lázní (vila Komenský)
V sobotu 24. března 2018 proběhlo v Náchodě v Bělovsi slavnostní zahájení výstavby repliky Malých lázní s kolonádou
a novými pítky. Slavnostního poklepání na základní kámen se
zúčastnili poslanec a náchodský zastupitel Pavel Bělobrádek, starosta města Náchoda Jan Birke, místostarostové – Pavla Maršíková, Miroslav Brát a Jan Čtvrtečka, náchodští radní a zastupitelé,
starostové partnerských měst ze sousedního Polska – Piotr Maziarz (Kudowa-Zdrój) a Piotr Lewandowski (Duszniky-Zdrój), za dodavatele stavby firmu GREEN PROJEKT, s.r.o. pan Lukáš Novotný,
za projektanty – Ateliér Tsunami – pan Aleš Krtička, za nového
vlastníka lázní firmu IDA Spamed, s.r.o. – Tomáš Šubert, Jan Falta
– ředitel příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves a řada občanů Náchoda a okolí, kteří si nenechali ujít
tuto historickou událost.
„S radostí jsem dnes při poklepání základního kamene výstavby
Malých lázní v Bělovsi vyslechl z úst našich polských partnerů: „Náchode, vítej zpět v té naší lázeňské rodině na česko-polské hranici!“
V Náchodě si prostě plníme sny a za to bych rád poděkoval všem, kteří to nevzdali, a díky kterým tu dnes můžeme být u „vzkříšení“ náchodského lázeňství“ uvedl starosta Jan Birke.
Projekt obnovy Malých lázní v Náchodě-Bělovsi počítá s vybudováním nových přípojek, odstraněním stávajícího objektu
čp. 129 a stavbou repliky původního objektu a stavbou nové lázeňské kolonády s prameníky minerální vody a vodními prvky. Lázeňská kolonáda bude obsahovat celkem tři prameníky,
každý se čtyřmi výtoky pro stáčení do lahví. U kolonády je navrženo zimní pítko a odpočinkový prostor s dekorativním vodním prvkem.
Zhotovitelem stavby za více než 22 mil. Kč je firma GREEN
PROJECT, s.r.o., Průhonice. V přízemí budovy se počítá s provo-

zem bistra – kavárny, v 1. patře vznikne expozice. Předpokládaným termínem dokončení je přelom září a října letošního roku.
„Po desítky let trvající patové situaci v lázeňském místě Běloves se
současnému vedení města přesně plánovanými kroky povedlo otevřít
bránu obnovy lázeňství v našem krásném městě. Jsem rád, že dnes
můžeme odškrtnout další konkrétní bod tohoto snažení v podobě poklepání základního kamene Malých lázní Běloves. Těší mě, že u tohoto významného kroku jsou přítomni nejen partneři z česko-polského
pomezí, které spojují minerální prameny, ale i nový vlastníci běloveských lázní. Můžeme tak společně pracovat na obnově území a regionu, vzájemně se podporovat a vrátit historickou slávu úspěšnému
lázeňství v Bělovsi,“ řekl Jan Čtvrtečka, místostarosta Náchoda.
Příprava celé akce byla zahájena již před dvěma lety. Staveniště bylo předáno zhotoviteli na počátku listopadu 2017. Užívání nového objektu včetně provozu nových pítek by se tak občané měli dočkat na jaře roku 2019.
Obnova Malých lázní včetně stavby nové kolonády, která je
architektonicky pojata moderně s elegantním zastřešením z pohledového betonu, vede k oživení lázeňství v Bělovsi a zároveň
vytváří novou dominantu v tomto velmi cenném a krásném lázeňském území.
Součástí Malých lázní je i úpravna minerální vody z nových
vrtů Běla a Jan. Tato voda bude dodávána do nově budovaných
nových pítek, včetně celoročního tzv. zimního pítka. Celý areál je pojat funkčně jako víceúčelový prostor pro konání kulturních a uměleckých akcí.
Foto: Martin Hurdálek
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Galerie výtvarného umění v Náchodě pořádá

Příměstský výtvarný tábor
Trávou, mechem, lesem...
6. 8. – 10. 8. 2018

Jedná se o příměstský výtvarný tábor zaměřený na přírodu
a život v ní. Budeme malovat, kreslit, modelovat, zkoumat
a pozorovat, nebudou chybět pohybové a zábavné hry.
Na programu je i tématický výlet a především pobyt na
čerstvém vzduchu v prostředí zámeckého areálu.
Pro děti ve věku 6 – 14 let (školou povinné)
minimální počet uchazečů 6, maximální kapacita 20 dětí.
Cena: 900Kč (včetně obědů, pitného režimu, výtvarných
pomůcek, jízdného a vstupného).
Obědy zajištěny v Zámeckém hotelu u Rajských.
Začínáme denně od 7:30 a končíme v 16:00 v prostorách
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Smiřických 272.
Bližší informace: Mgr. Veronika Mesnerová,
Bc. Helena Müllerová, tel.: 491 427 321, 606 647 216
Přihlášky a informace k táboru osobně v galerii nebo
na webových strankách www.gvun.cz.

KULTURA

DUBEN

Další zajímavé besedy
v Beránku v Náchodě

Nová kniha

Vážení čtenáři, dozajista jste již zaregistrovali, že se v náchodském Beránku
konají každých čtrnáct dnů zajímavé besedy o regionální historii. I v dubnu budou besedy pokračovat a pracovník Regionálního muzea v Náchodě pan Richard
Švanda vám bude povídat o:
O Mezinárodním jazyku esperanto
a náchodských esperantistech
– 12. dubna
Esperanto mělo být nejuniverzálnějším
světovým jazykem. Jeho název je odvozen
od výrazu, pod nímž roku 1887 polský židovský lékař Ludvík Lazar Zamenhof základy této řeči publikoval. Přesně před
110 lety byl založen Světový esperantský
svaz, do něhož vstoupili také Češi. Mnozí z významných esperantistů pocházeli
z Náchodska. A protože si letos připomínáme několik výročí s esperantem spojených, popovídáme si (ovšem česky) právě o nich a o tomto zajímavém umělém
jazyce.
Všední život v Náchodě za protektorátu – pokračování – 26. dubna
V roce 1944 přešla Velkoněmecká říše
na totální válku, během níž se mělo učinit vše pro vítězství. Náchod zažil odvod
obyvatel na zákopové práce, příchod sovětských partyzánských skupin, či strach
z náletů, které tehdy decimovaly okolní
země. Pak přišlo osvobození se svými klady a zápory. V měsících bezprostředně
po něm došlo k dalším významným událostem ve městě a jeho okolí. Co se v Náchodě dělo v posledních dvou letech války a jak její konec prožívali obyčejní lidé,
si řekneme na této besedě.

Pomníky a pamětní desky obětem
1. světové války v okrese Náchod
Autoři: Věra Vlčková – Jan Čížek

Žáci ZŠ 1. Máje v Bělovsi
mají lepší zázemí
Od konce ledna letošního roku do minulého týdne proběhla v základní škole v Bělovsi celková oprava chlapeckých
a dívčích sociálních zařízení v 1. patře
ZŠ. Byly provedeny nové obklady a dlažba, nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace a s tím související úpravy celých prostor. Zhotovitelem této akce byla
firma Vše pro stavby s.r.o., Náchod.
Díky opravám za více než 600 tisíc korun z rozpočtu města Náchoda mají žáci
o poznání příjemnější zázemí.

Nevrátili se – mrtvi jsou
Obětem l. světové války se dostalo důstojné vzpomínky na pomnících, pamětních deskách, kenotafech, které dodnes
nalezneme téměř v každé obci. Na nich
jsou uvedena jména mužů, kteří se z války
nevrátili; jsou smutnou, nicméně již hodně vzdálenou připomínkou Velké války.
Cílem bylo nalézt, zdokumentovat a popsat podobu, stav i historii vzniku všech
pomníků a pamětních desek připomínajících 1. světovou válku na území současného okresu Náchod. Příprava knihy začala
hledáním a shromažďováním materiálů spolu se získáváním fotodokumentace
jednotlivých pomníků, průzkumem obecních, školních, farních, spolkových i soukromých pamětních knih a kronik, dohledáváním archivních dokumentů.
Snahou bylo zachytit i život obyvatel
při vypuknutí války, ve válečných letech,
a narůstající tragiku celého válečného
období. Kapitoly Východočeši v rakousko-uherské armádě, zejména účast pěšího pluku č. 18, a Východočeši v českoslo-

venských legiích
se věnují vojenské
problematice válečných let. Jsou
zmíněni tvůrci
pomníků, podán rozbor pomníků z hlediska typologického a uměleckého a prováděné restaurátorské práce a údržba.
Pomníky a pamětní desky umístěné
v našich obcích vyjadřují pietní vzpomínku na ty, kteří se do svých rodných míst
nevrátili a ztratili své životy ve Velké válce 1914–1918. Každé jméno na pomníku,
pamětní desce a v kronikářském záznamu
nese lidský příběh, připomíná bolest nad
ztrátou života, je vzpomínkou na zemřelého, který měl své místo v rodině, obci, společnosti, ale nebylo mu dáno naplnit svůj
životní osud. Padl, zemřel – zachovejme
v paměti jeho jméno.
Křest knihy, kterou vydalo Nakladatelství Pavel Mervart 2017, se uskuteční
v pondělí 9. dubna v 15.30 hodin v obřadní síni náchodské radnice.

Dejvické divadlo hrálo pro PFERDU
20. 3. 2018 se v divadle Dr. Josefa Čížka
uskutečnilo benefiční představení Dejvického divadla pro organizaci PFERDA z.ú.
Dejvické divadlo přijelo se svým novějším
titulem Vzkříšení a diváci se mohli pokochat výkony takových herců jako je Ivan
Trojan, Veronika Kubařová, Hynek Čermák, Kryštof Hádek, nebo Václav Neužil,
který je patronem organizace.
Představení vyneslo i s kasičkami krásných 195.538 Kč. „Výtěžek bude věnován
na rekonstrukci obou našich Tréninkových kaváren Láry Fáry, kde chceme hlavně upravit pracovní prostředí tak, aby
bylo logičtěji a lépe uspořádáno, aby se
tam našim klientům a pracovníkům s postižením lépe pracovalo,“ říká ředitelka
organizace Jana Křížová.

Akci podpořila spousta partnerů, poděkování míří zejména za městem Náchod, divadlem Dr. Josefa Čížka a firmou
Servisbal. Dík patří ale samozřejmě všem
návštěvníkům, kteří si koupili lístek a tím
organizaci podpořili.
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MASS STOLOVÉ HORY

Dotace

na podporu výsadby dřevin, infrastruktury
základních škol a cyklodopravy

Ve volné krajině v posledních letech ubývá vzrostlá zeleň, je
však možné stromy do krajiny vrátit. Nápomocná k tomu je i výzva MAS, která se zaměřuje na výsadbu dřevin na nelesní půdě
mimo jiné v rámci biocenter a biokoridorů ÚSES, na liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, aleje, větrolamy) a na výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků. Výsadba musí být na území CHKO Broumovsko.
Celková částka, kterou můžeme rozdělit mezi projektové žádosti, je 3.000.000 Kč a výše dotace činí 85 % celkových uznatelných
výdajů. MAS Stolové hory vyhlásí tuto výzvu v průběhu dubna
2018. Předpokládáme, že seminář pro žadatele se uskuteční již
v polovině dubna. Výzva bude otevřená do poloviny července.
Sledujte náš web www.mas-stolovehory.cz nebo facebook, kde
se dozvíte bližší informace. Příprava projektové žádosti je poměrně náročnou záležitostí, proto doporučujeme, abyste ji co
nejdříve konzultovali s Mirkou Soldánovou, 730 514 753, soldanova.masstolovehory@gmail.com.
MAS dále vyhlásila 19. 3. 2018 dvě výzvy na příjem projektových žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP).
První je s názvem MAS Stolové hory – Infrastruktura ZŠ.
V rámci výzvy je možné získat finanční příspěvek na stavby
a stavební práce spojené s budováním kmenových a odborných
učeben (cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), včetně pořízení vybavení, na zabezpečení bezbariérovosti ve školách či zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu. Celková alokace pro tuto
výzvu činí 4.736.842 Kč. Maximální výše celkových způsobilých
výdajů projektu je 2.500.000 Kč.
V rámci druhé výzvy MAS Stolové hory – Cyklodoprava.
V rámci výzvy je možné získat finanční příspěvek na výstavbu
či rekonstrukci komunikací pro cyklisty či na realizaci související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (stojany pro jízdní
kola, doprovodná zeleň) a prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy. Celková alokace pro tuto výzvu činí 10.526.315 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je
7.500.000 Kč.
Projekty v obou výzvách mohou získat až 95 % podporu. Příjem žádostí bude v obou výzvách probíhat od 19. 3. 2018 od 12 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+.
Příjem žádostí ve výzvě na infrastrukturu ZŠ bude ukončen 15. 6.
2018 v 15 hodin. Příjem žádostí ve výzvě na cyklodopravu bude
ukončen 27. 9. 2018 v 15 hodin. Veškeré dokumenty týkající se
této výzvy jsou k dispozici na www.mas-stolovehory.cz. Konzultace k dané výzvě poskytne Pavel Rejchrt, 775 044 622, rejchrt.
masstolovehory@gmail.com.       
Pavel Rejchrt, MAS Stolové hory

Podpora regionu
ve zkratkách – MAS a MAP
Dva pojmy – místní akční skupina (MAS) a místní akční plán
(MAP), které se částečně dají oddělit, na druhou stranu jsou to
dvě propojené nádoby. Pojďme si na následujících řádcích představit, co se za těmito zkratkami skrývá. V našem regionu působí nezisková organizace Místní akční skupina Stolové hory, z.s.,
jejíž činnost se váže k území Policka, Hronovska a Náchodska.
Úkolem místních akčních skupin, kterých je v České republice
179 a pokrývají téměř celé území státu, je rozvoj venkova v různých oblastech. MAS především zajištují koordinaci při přípra-

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
vě a realizaci místních rozvojových strategií, včetně spolupráce při jejich naplňování.
MAS Stolové hory v prvé řadě plní cíle, které si občané tohoto regionu stanovili v rozvojové strategii, a právě na její plnění
můžeme rozdělit přes 80 milionů korun. Vyhlašujeme dotační
výzvy, které jsou zaměřeny na různá témata jako je např. zaměstnanost, doprava, sociální služby zemědělství nebo výsadba dřevin na nelesní půdě. První vlaštovky mezi podpořenými
projekty jsou příměstské tábory a družina v náchodském Déčku
nebo příměstský tábor v Polici nad Metují pod záštitou Muzea
papírových modelů. Aktuálně MAS doporučila k podpoře žádost
na opravu kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují. Dále podpoříme vytvoření několika nových pracovních míst, vybudování/opravu chodníků, cyklostezek nebo lesních cest.
Naše činnost je však širší, než „pouhé“ rozdělování financí.
Uspořádali jsme seminář pro zemědělce, spolupracujeme se starosty a pomáháme školám s tzv. šablonami, skrze které si mohou požádat o finanční podporu například na školní asistenty,
psychology nebo chůvy v mateřských školách.
Kromě toho naše MAS ve spolupráci s MAS mezi Úpou a Metují se sídlem v České Skalici realizuje projekt Místní akční plán
(MAP) rozvoje vzdělávání v ORP Náchod. První dvouletý projekt
(MAP I), který byl přípravnou fází, skončil k prosinci 2017, nyní
připravujeme čtyřletý MAP II, který prohloubí aktivity započaté v prvním projektu. V rámci MAPu I jsme pořádali semináře,
zpracovali jsme strategii rozvoje a vzdělávání v celém území.
Uskutečnila se také konference Učení pro život v Broumově, která byla doslova nabitá pozitivní energií. Každá škola, která má
svůj projekt v seznamu záměrů, má možnost požádat o dotaci
na investiční projekt. A máme ohromnou radost, že ZUŠ Police
nad Metují a ZUŠ Hronov se svými záměry uspěly.
MAS je otevřena všem subjektům z území, kteří se ztotožňují s jejím posláním. Díky úzkému partnerství a spolupráci zemědělců, podnikatelů, institucí a všech obyvatel obcí založených
na principech metody LEADER dochází k udržitelnému rozvoji
venkova a růstu kvality života ve venkovském prostoru. Pojďte
do toho s námi, má to smysl!
Mirka Soldánová, MAS Stolové hory

Seminář pro začínající
včelaře v Náchodě
V sobotu 17. 2. 2018 se v prostorách SOŠ sociální a zdravotnické v Náchodě sešli začínající včelaři z celého náchodského okresu
na seminář Minimum včelařských znalostí. Tento seminář pořádali funkcionáři okresu již podruhé a i letos se kurz těšil pěkné
účasti. Zúčastnilo se ho celkem 15 posluchačů a nás potěšilo, že
se mezi posluchači objevili i zkušení včelaři, kteří se chtěli dozvědět něco nového. Posluchače naši lektoři seznámili se včelařstvím v našem okrese, strukturou svazu, nejdůležitějšími svazovými směrnicemi, veterinárním zákonem a hlavně postupy
při léčení včelstev a mimořádných opatřeních, ale také s první
pomocí a dalšími záležitostmi, které by je na svých včelnicích
mohli zaskočit. Po celé dopoledne se prostřídali čtyři přednášející, slyšeli jsme zajímavé a věcné dotazy a mimo jiné jsme navazovali i nové včelařské známosti. Na závěr semináře obdrželi
účastníci diplom o jeho absolvování. My v okrese Náchod víme,
jak důležité je začínajícím včelařům pomáhat, a proto se těšíme
na další úspěšné semináře, a letošním posluchačům za jejich
účast děkujeme. Věříme, že jsme našim včelařům předali důležité informace a že se pro ně včelaření stane stejnou vášní jako
pro nás pořadatele a přednášející.
Jiří Řehounek,
místopředseda OO Náchod

***

OCENĚNÍ FIREM A ŽIVNOSTNÍKŮ

DUBEN

Nejlepší firmy a živnostníci kraje byli oceněni
Pod záštitou prezidenta Hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého, Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministryně pro místní rozvoj v demisi Ing. Kláry
Dostálové a poslance Parlamentu ČR, zastupitele Královéhradeckého kraje a starosty města Náchoda Jana Birke a za účasti
mnoha významných osobností politické scény – poslanců Parlamentu ČR, představitelů Královéhradeckého kraje, městských
samospráv a dalších institucí se ve čtvrtek 8. března v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě uskutečnil slavnostní
galavečer, v jehož rámci byly vyhlášeny nejlepší firmy a živnostníci ze všech pěti okresů Královéhradeckého kraje. Akci Firma
a živnostník Královéhradeckého kraje roku 2017 zorganizovala Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
ve spolupráci s městem Náchod a generálním partnerem MONETA Money Bank, a. s.
Ocenění bylo uděleno v pěti kategoriích. Vítězem kategorie
Živnostník se stal podnikatel v oboru stavebnictví Zdeněk Kalináč z Jičína, nejlepší obchodní společností do 50 zaměstnanců byla vyhlášena ofsetová tiskárna UNIPRINT, s.r.o. z Rychnova

nad Kněžnou, v kategorii Obchodní společnost do 250 zaměstnanců zvítězila společnost HALLA, a. s. z Nového Města nad Metují, která vyrábí designová technická svítidla, vítězem kategorie
Obchodní společnost nad 250 zaměstnanců se stala trutnovská strojírenská firma KASPER KOVO s.r.o. a ocenění pro nejlepší
Podnikatelku roku si odnesla Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová
z Hradce Králové, která stojí v čele společnosti PETROF, největšího výrobce akustických pian v Evropě. Samostatnými oceněními, která v rámci slavnostního večera putovala k vybraným
firmám a podnikatelům, byla Cena starosty města Náchod jejímž čerstvým držitelem je náchodská potravinářská společnost
DRANA s.r.o., a dvě Ceny MONETA Money Bank, a.s., generálního
partnera. První z nich získala společnost VIBROM s.r.o. z Třebechovic pod Orebem, která zpracovává pokročilé keramické a kovové prášky a speciální plasty. Druhou obdržela Barbora Petrů, DiS., která pod značkou BAJA design vyrábí dětské oblečení.
Kontakt pro další informace:
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
www.komora-khk.cz, http://facebook.com/komora-khk

Libor M@x Křenek
GROUNDSPEAK, INC.
Město Náchod
Státní zámek Náchod
Agentura Dobrý den
pořádají

MEDVĚDÍ
MEJDAN

s pokusem o překonání českého rekordu

NEJVÍCE PLYŠOVÝCH MEDVÍDKŮ
NA JEDNOM MÍSTĚ
Přineste všechny, které doma máte!

Město
Náchod
a Klub SUN Náchod
vás srdečně zvou na

ČARODĚJNICE
NA DOBROŠOVĚ

30. dubna 2018
OGRA...MSoutěže,
PR16.30–18.30
žonglérské workshopy, čarodějnické
17.00–19.00 ...
18.00 ..........
19.15 ..........
19.15–22.45 ...
21.00 ..........

účesy pro děti, omyvatelné tetování na tělo,
lanové hrátky pro děti a mládež, jízda na koni
DIVADLO KEJKLE
(dětské písničky, hudba, tanec a soutěže,
pro děti chobotnice a myšky z balónků a další)
Ukázka výcviku psů
Pálení velké vatry a čarodějnice
Hudební skupina Elka
Ohnivá show

Autobusové spojení Dobrošov
16.00 … Odjezd z autobusového nádraží Náchod

sobota 28. 4. 2018 od 14.30 hodin
nádvoří Státního zámku Náchod

(autobusové nádraží stanoviště Z1
– zastávka u nemocnice – Dobrošov)

19.45 … Odjezd z Dobrošova
23.00 … Odjezd z Dobrošova

Akci podpořili: Jiráskova turistická chata Dobrošov, KČT Náchod

,

,

,

lanovy park Nachod

www.hopstrada.cz
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

AMAG, KLADSKÉ POMEZÍ

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Okénko do historie (do roku 1959)
Co se týká akcí konaných pro veřejnost, kromě společných
výstav členů kroužku, byly i výstavy jednotlivých členů (např.
K. Šafář Jarní krásy Náchodska v obrazárně na náchodském zámku roku 1952). Další činností tohoto kroužku v Náchodě byly
přednášky a besedy s filmy o umění, vždy každou třetí středu
v měsíci od 20 hod. – vstup 1 Kčs. Kronika zmiňuje i dva hlavní
přednášející, prof. B. Španiela a J. Kaufmana. Témata byla různá: Ruské malířství XIX. století, Malíř Ant. Slavíček, Mistr Třeboňský, Mánes, Sochaři národu, nebo Oživená hlína. Místem
pro setkávání byl přednáškový sál v Domě osvěty v Náchodě.
Od listopadu 1959 se tyto akce konají v Borské ulici (školka Plhov
– s jejíž výzdobou pomohli členové kroužku), s kapacitou kinosálu pro 150 osob a společenská místnost pro 30 osob. Na květen 1958 členové asi nevzpomínali rádi, vzhledem k prasklé trubce na parovodu a vzniklým škodám (rozklížený malířský stojan,
popraskaný nábytek, atd.). Rok 1959 tedy zaznamenává další, již
4. stěhování, tentokrát z domu mládeže do budovy internátu.
„Za ta léta kroužku slávy, prošla všelijaké tváře – známý, malíř,
kantor – profa i umělec bakalář“ (1957). Autorem textu J. Zaňka.
A skutečně, podle kroniky nacházíme u členů povolání jako např.
zahradník, úřednice, tovární mistr, dělnice, knihovnice, dentista, elektromontér, kadeřník, holič, cukrář, projektant, malíř pís-

ma i pokojů, autolakýrník, učitel hudby i profesor, ale i důchodce.
Připomeňme si zde jména výtvarníků zakládající generace,
kteří pracovali v tomto kroužku od jeho vzniku až po léta padesátá: S. Beneš, J. Dítě, A. Čejchan, J. Ficek, J. Fiedler, A. Frýbová, J. Havlíček, A. Hornych, H. Chmelař, K. Jupner, J. Kaufman,
B. Kaufmanová, V. Neuman. A. Skalický, K. Šafář, J. Zaňka,
J. Zhibo.                                                           Jitka Amalberga Pácaltová

Výzva k zapůjčení obrazů
Rádi bychom vás požádali o zapůjčení obrazů od nežijících
členů výtvarného kroužku: S. Beneš, M. Bílek, M. Brumlich, J. Čejchan, J. Ficek, H. Chmelař, K. Jupner, J. Suk, J. Šejnoha, J. Zaňka a J.
Zhibo. Obrazy budou vystaveny na výstavě v České Skalici
v Muzeu Boženy Němcové v srpnu 2018 u příležitosti sedmdesátiletého výročí založení výtvarného kroužku. Tel. 605442724,
email milanjich@seznam.cz. Velmi děkujeme.        Milan Jícha

Aktuálně
Opět zveme veřejnost na další Den otevřených dveří, který proběhne dne 14. dubna od 9 do 11 hodin, kino Vesmír ve
2. patře. Prohlédnete si zde malby – výsledky činnosti členů spolku. Zároveň si prohlédnete prostředí, kde mnohá z vystavených
děl vznikala. Těšíme se opět na vaši návštěvu.
Jiří Spíšek, foto: J. Spíšek

Výlet za vilou zamilovaného architekta Dušana Jurkoviče
Husovo náměstí, Nové Město nad Metují – (modrá t. z.): lázně Rezek – (MTO):
Ve vilách, Klopotovské udolí – (žlutá t. z.):
Husovo náměstí (6 km)
Letošní rok si v rámci Festivalu zážitků budeme připomínat regionální osobnosti. Jednou z nich je i architekt Dušan Jurkovič,
který provedl obdivuhodné renovace Jiráskovy turistické chaty,
Bartoňovy útulny v Pekle a novoměstského zámku.
Málo se ovšem ví, že celé roky před tím vytvořil architekt ještě jednu stavbu, stojící trochu stranou na okraji Nového Města
nad Metují. Vydáme se tedy na 6 km pěší výlet, který odstartujeme na novoměstském Husově náměstí. Vydáme se po modré tur.
značce, která nás dovede k bývalým lázním Rezek. Ty se těšily
největší slávě v druhé polovině 19. století a na společném bytě
tu pobývali zakladatel Sokola Dr. Miroslav Tyrš a spisovatel Jan
Neruda. Traduje se, že právě zde začaly vznikat památné verše
„Jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí…“ ze sbírky Písně
kosmické. Jan Neruda byl z pobytu nadšen, a tak dal městu přízvisko, které se používá dodnes – Český betlém.
U budovy lázní si všimneme rozcestníku, podle něhož se vydáme po místním turistickém okruhu (MTO, značený bílým a zeleným trojúhelníkem) směrem vzhůru. Za chvíli se ocitneme

u řady domů v osadě Ve vilách. Dojdeme až k poslednímu. Tuto
vilu pro Roberta Bartelmuse nechal v roce 1901 postavit podle
svého návrhu právě Dušan Jurkovič. Krásná barevnost stavby
a venkovní veranda upoutají na první pohled. Jde o dílo tvořené
vskutku s láskou. Jurkovič se totiž při přípravách tajně scházel
s Bartelmusovou dcerou Boženou, které tak vytvářel její obytnou část doslova na míru. Po dokončení stavby požádal překvapeného továrníka nejen o honorář, ale také o ruku jeho dcery.
Po krátké pauze pokračujme po MTO, který nás dovede do Klopotovského údolí. Od rozcestníku se vydáme po žluté tur. značce.
Hned za ním na nás čeká dvojice obor – jednu z nich obývá statný jelen Matěj se svým harémem, v té druhé na nás čeká bachyně s divokými prasátky, nechybí ani drobné ptactvo a krocani.
Zvířata můžete krmit, ale ne pečivem, raději ovocem.
Po žluté značce se vrátíme až na náměstí. Pokud si jako den
výletu vyberete sobotu 21. dubna 2018, čekají tu na vás Brány
města dokořán. Program této akce zahrnuje hudební a taneční
vystoupení, zámecké trhy, výstavu vláčků ad.

***

POZVÁNKY

DUBEN

PŘIJĎTE OTESTOVAT
PROLÉZAČKY,
HOUPAČKY A DALŠÍ
ATRAKCE

Vážení přátelé, zveme Vás již na sedmnáctý

SLET ČARODĚJNIC
POD SEMAFOREM
na dětském dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi
v pondělí 30.dubna 2018 od 17 hodin.
ČARODĚJNICKÁ JÍZDA

bude odstartována v 19 hodin

Zveme především všechny náchodské čarodějnice ovládající mimo jízdy
na koštěti i jízdu na kolečkových bruslích, nebo na koloběžce.
Soutěží se ve všech věkových kategoriích.
Dodržování pravidel provozu tento večer na DDH mimořádně neplatí

Můžete si také opéci vuřty u malého táboráčku a po jízdě se posilnit
v „OBČERSTVENÍ POD SEMAFOREM“.

PO SETMĚNÍ VŠECHNY ČARODĚJNICE SPÁLÍME !

Klub českých turistů Náchod pořádá pro širokou veřejnost

v sobotu 28. dubna 2018
pěší pochod

OKOLO PEVNOSTI DOBROŠOV

OTEVÍRÁME JIŽ 30. BŘEZNA 2018!
OK

***

Datum akce: sobota 14. dubna 2012.

Pěší trasy: 13, 15, 19 a 22 km

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

TENTO DEN PROHLÍDKY V: 10:00,
11:20, 12:30, 13:40 a 15:00 hod.

ostatní všední dny
na objednávku (bez
omezení počtu
návštěvníků)
soboty a neděle (prohlídky
v 9:45, 11:10, 12:30, 14:00
a poslední v 15:15)
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ČERVENÝ KŘÍŽ, SZDP

Odběry krevní plazmy
„Za peníze“: 10 let poté
Je tomu deset let, co Český červený kříž reagoval na rozvoj plazmaferetických center v ČR zaměřených na odběry plazmy, za které svým klientům nabízejí finanční příspěvek. Mnohdy je finanční
motivace ještě zdůrazněna odměnou za získání dalšího klienta, zaznamenali jsme i nabídky financování maturitních večírků a podobně. Nejrozšířenější sítí jsou centra společnosti Sanaplasma, doplňují je zařízení Caraplasma, Unicaplasma a další.
Uvedená plazmaferetická centra využívají v zásadě „dvojí motivace“, kdy kromě finanční částky (označované nejen jako odměna, ale také jako „kompenzace“, „náhrada“ apod.) zmiňují také
v obecné rovině prospěšnost „darování“ krevní plazmy. Zdůrazněno však není, že odebraná plazma slouží jako pouhá farmaceutická surovina vyvážená z ČR – na rozdíl od krve darované v nemocničních transfúzních zařízeních, která pomáhá výhradně
konkrétním pacientům zdravotnických zařízení v ČR a kterou
nelze ničím nahradit ani zajistit dovozem.
Zmíněná „dvojí motivace“ je nepochybně účinná a lze říci, že
se naplňují obavy, na které ČČK upozorňoval před deseti lety: dochází k poklesu dárců krve evidovaných v nemocničních transfúzních zařízeních – z cca 295 tisíc v roce 2007 na cca 250 tisíc
v roce 2016. Naopak se díky klientům plazmaferetických center
ČR stala téměř evropskou „velmocí“ ve vývozu krevní plazmy…
Za závažné pokládáme především fakt, že setrvale klesá počet nových dárců krve, což je logické, neboť klienty plazmaferetických
center (zejména z řad mladých lidí) se také stávají i ti, pro něž finanční motivace není primární a kteří by se za jiných okolností velmi pravděpodobně stali bezpříspěvkovými dárci krve v nemocničních transfúzních zařízeních.
Přitom ani v roce 2007 nebyl počet dárců krve optimální (ten
pro zemi velikosti ČR měl dle doporučení WHO činit alespoň 400
tisíc), avšak trend dalších let je bohužel právě opačný. Při postupně klesajícím počtu dobrovolných dárců krve je zároveň nejistá
budoucnost dostatečných zásob krve v nemocnicích. Naším cílem
je zastavit pokles dárců krve v nemocnicích a co nejrychleji se
vrátit k počtu alespoň 300 tisíc darujících dárců ročně.
Důvodem, proč Červený kříž na celém světě i odborná veřejnost usilují o to, aby krev byla odebírána zásadně bez přítomnosti finanční motivace, je bezpečnost příjemce transfúzního přípravku. Praxe plazmaferetických center vytváří naopak dojem,
že za odběr je normální „nechat si zaplatit“.
Český červený kříž v zájmu dostatku bezpečné krve pro pacienty v ČR, kteří ji nezbytně potřebují, nemůže stávajícím ani potenciálním dárcům krve či jejích složek doporučit, aby se staly
klienty poskytujícími krevní plazmu v privátních plazmaferetických centrech a doporučuje, aby darovali svou krev bezpříspěvkově
v nemocničních transfúzních zařízeních.    L. Zelená, OS ČČK Náchod

Hodnocení činnosti

Sdružení zdravotně postižených
Náchod z.s. za rok 2017
Výroční členská schůze v hotelu Hron proběhla dle programu. Poděkovali jsme Městu, MěSSS, Městské policii, PČR za dobrou spolupráci při krizových příhodách. Při doplňujících volbách
do RK byla všemi přítomnými zvolena paní Marie Tomšů, naše
dlouholetá členka sdružení.
Po předání zápisu se všemi náležitostmi ke Krajskému soudu
do obchodního rejstříku nám zápis nebyl povolen. Proto budeme dnes volbu opět opakovat.
Březen: při Jarním posezení v hotelu Elko, jsme pořádali mimo
hudební produkce, Zdravotní besedu s paní Bc. Pacovskou, vedoucí Péče o duševní zdraví. Velmi poutavou formou seznámila přítomné o mýtech a pravdách duševního zdraví, diagnózách
a prevenci duševního onemocnění.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
Duben: projednání bezpečnosti na přechodu na ulici Běloveská u křižovatky Dobrošovská
Snížení nájezdu ( 33 %) vozíčkáři, pro zrakově postižené, vodící lišta po nakloněném přechodu, zřízení dvojího zábradlí. Touto
cestou děkuji za spolupráci s městem panu Petrovi, a Ředitelství
silnic H K., protože se toto řízení 2x opakovalo.
V květnu jsme uskutečnili celodenní zájezd do Hrádku u Nechanic s prohlídkou a zúčastnili se objednaného programu v Planetáriu a hvězdárně v Hradci Králové. Účastníci si to velmi pochvalovali.
Červen: proběhly dva náročné programy.
1. Ratibořický pojezd 38. ročník – 3 denní pro vozíčkáře z celých Čech se sportovním programem, soutěžemi, nabídky vozíků, zdravotnického materiálů, přednášek a zábavy. (91 účastníků ), kteří i s osobními asistenty se velmi těšili z této akce a rádi
se zúčastní další. Děkujeme za podporu městu Náchod, České
Skalice, NRZP ČR, sponzorům i samotným účastníkům, Mirku
Čiháčkovi a členům výboru SZdP Náchod.
2. třídenní rekondiční pobyt „Proti samotě“ na chatě Prim
jsme s účastníky plnili program: rehabilitační cvičení, zdravotní přednášky – soutěže, večerní zpívánky při harmonice, výšlap
v okolí Deštné, zmizelé osady, společenský večer s hudbou. Celodenní výlet do města Litomyšle, objednaná prohlídka zámku,
zahrad, historického města se zdařil, jako každý rok jsme měli
od pana Štěpána připravené polední a svačinkové menu. I díky
jeho vstřícnosti se na chatu už po desáté rádi vracíme. Pobyt splnil veškerá očekávání. Děkuji touto cestou za podporu města Náchod – z dotace byla možnost částečné úhrady autobusové dopravy. (pro vysoký věk a ZP hendikep)
Červenec – srpen byly zachovány poradenské středy v klubovně. Čiháček – opravy pro vozíčkáře, bariéry, sociální poradenství.
Frühaufová bariéry, sociální poradenství v rodinách,návštěvy
členů v sociálních zařízení, nemocnicích.
Září: celodenní výlet na Broumovsko s návštěvou farmy
WENET, kde jsme s úžasem procházeli mezi exotickými zvířaty,
mohli jsme si je pohladit, přikrmit a obdivovat květinové a skalkové záhony, dýňové ráje i překrásný přístup majitelů. Rádi se
sem budeme vracet. Pokračovali jsme na oběd do Otovic, dále
procházkou rekreační osady Janoviček, v Broumově prohlídkou
klášterní zahrady, náměstí a naposledy posezení na Mýtě.
Říjen: v restauraci U Bláhů, Zdravotní beseda s MUDr. Škodou
– primářem neurologie Náchod. Seznámil přítomné s prevencí
neurologických poruch, léčbou, diagnózami, příhodami a následnou rehabilitací. Odpovídal na dotazy a někteří se k němu
nahlásili do ambulance. I tato beseda byla účastníkům velkým
přínosem, panu doktorovi poděkovali velkým potleskem.
Listopad: Předvánoční těšení proběhlo v hotelu Hron .Přišly
nás pozdravit děti z Březinovy MŠ, kteří s literárním pásmem
potěšily přítomné. Dárky z půdy se rozdávaly jmenovitě ale i náhodně. V radostné náladě nás podpořila i skupinka hudebníků
s panem Hejdou, která hrála na přání.
Při společné večeři jsme si popřáli hodně zdraví, poděkovali
vstřícnému personálu a účastníkům.
Prosinec: projednávání bezpečnosti dětí a ZP na páteřní komunikaci, Pražská, Běloveská ul.
Olga Frühaufová – předsedkyně SZdP Náchod z.s.

HOPSÁČEK, ZÁMEK, POZVÁNKY

DUBEN

MC Hopsáček
www.hopsacek.cz
DUBEN v Klubu SUN Náchod – MC Hopsáček
5. 4. – FIE – Zkušenost zprostředkovaného učení v praxi – Kladení otázek a komunikace – lektoruje Mgr. Petra Dočkalová – přihlášky prosím na tel. 608 970 406
13. 4. – Zdravý životní styl – přednáší Markéta Hrádková, DiS.
– přihlášky prosím na tel. 604 610 581
19. 4. – Regionální setkání mateřských center – zveme všechny aktivní návštěvníky, ale i obyvatele města Náchoda, kteří se
chtějí zapojit tematicky do diskuse nebo jen inspirovat, jak to
chodí v jiných mateřských centrech v rámci Královehradeckého
nebo Pardubického kraje.
27. 4. – Čarodějnice nanečisto na Dopravním hřišti v Bělovsi
– zveme všechny děti a jejich rodiče, užijeme si společné odpoledne s účastí Rodinných pasů
Příměstské tábory se začínají plnit. Nabízíme volná místa!
16.–20. 7. Indiánskou stezkou
27.–31. 8. Výprava bez hranic
8.–13. 7. pobytový tábor ve stanech s podsadou na Pavlišově
u Náchoda, vhodný pro úplné táborové začátečníky – Cesta kolem světa
Pro nové návštěvníky připomínáme, že mateřské centrum má
otevřeno pravidelně každý všední den od 9.00–11.30 hod. Můžete si přijít jen tak pohrát, nebo se účastnit doprovodných programů. V odpoledních hodinách v Klubu SUN Náchod probíhají
pravidelné aktivity pro předškoláky a jejich rodiče, různá aerobní a fit cvičení, besedy apod. Veškeré aktivity je možné si přijít
vyzkoušet kdykoliv během školního roku. Hernu je možné navštívit na základě telefonické dohody i v jiný čas než je uvedeno,
v případě že v Klubu neprobíhá jednorázová akce, je možné využít prostory k oslavě dětských narozenin, sportovnímu vyžití
apod. Sledujte naše facebookové stránky nebo www.hopsacek.cz.

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
Matematické aktivity pro 1. stupeň ZŠ
(Rychnov nad Kněžnou)
3. 4. 2018, 9.00–13.00 hodin / lektor. Mgr. Jitka Grohmannová
Beginning writing and reading
6. 4. 2018, 12.00–16.00 hodin / lektor. 	PaedDr. Dana Mašínová		
Tvoření z pergamenového papíru (Česká Skalice)
10. 4. 2018, 9.00–13.00 hodin / lektor. PaedDr. Hana Vavřínová
Úvod do tvorby webových stránek (Nové Město nad Metují)
12. 4. 2018, 13.00–16.00 hodin / lektor. Ondřej Černota		
Duševní rovnováha
– Jak být psychicky fit i při náročné profesi
13. 4. 2018, 9.00–15.00 hodin / lektor. PhDr. Michaela Peterková
Papírování aneb Hrátky s papírem
16. 4. 2018, 9.00–14.00 hodin / lektor. Mgr. Jana Venclová		
Kritické myšlení (Rychnov nad Kněžnou)
17. 4. 2018, 10.00–15.00 hodin / lektor. prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.			 
Praktická komunikace s rodiči, žáky a kolegy
18. 4. 2018, 9.00–14.00 hodin / lektor. MUDr. Lubomír Hadaš,
Ph.D.				 
Ani andělé, ani démoni
aneb Kdo jsou děti podle Komenského
26. 4. 2018, 9.00–13.00 hodin / lektor. doc. PhDr. Jan Hábl Ph.D.
Workshop aktivit pro pozitivní třídní klima
27. 4. 2018, 9.00–13.00 hodin/ lektor. Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.			 
Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ/šablona
na 16 hodin – 1. část
30. 4. 2018, 9.00–13.00 hodin/lektor. RNDr. Hana Lišková

Státní zámek Náchod
V dubnu nabízí náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů, Salonů. II. zámeckého patra
a vyhlídkové věže, terasy a středověkého sklepení o víkendech
od 10 do 15 hodin, v ostatních dnech prohlídky možné pro objednané skupiny deseti a více osob.
Kulturní akce v dubnu 2018:
1. 4. – Prohlídka zámecké kaple v 13 hodin – prohlídka zámecké barokní kaple včetně sakristie a kruchty.
Vstupné jednotné: 50 Kč
7.–8. 4. a 28.–29. 4. – Výstava obrazů a fotografií posledních
majitelů zámku v jedné z místností Reprezentačních pokojů
Piccolominiů vždy v 11, 13, 14 a 15 hodin. Výstava obrazů a fotografií ze zámeckého depozitáře přiblíží návštěvníkům život v Náchodě mezi lety 1842–1945. Vstupné jednotné: 20 Kč.
14.–15. 4. – Mezinárodní den památek a historických sídel –
speciální exteriérové prohlídky celého zámeckého areálu se zaměřením na stavební aktivity Ottavia I. Piccolomini a Piccolominiů, včetně prohlídky zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie
v 11, 13 a 15 hodin. Vstup zdarma.
Těšíme se na vaši návštěvu! Správa zámku Náchod.
Více informací na www.zamek-nachod.cz .

***
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Olympionici v Náchodě
Ve čtvrtek 15. března 2018 zavítali do Náchoda bobisté Jakub
Nosek a Dominik Dvořák – účastníci zimní olympiády v Pchjongčchangu 2018.
V obřadní síni náchodské radnice je slavnostně přijal starosta
Jan Birke a místostarosta Jan Čtvrtečka. Jakubu Noskovi, který je
Náchoďákem, při té příležitosti poděkovali za reprezentaci města Náchoda a předali šek ve výši 30 tisíc korun. Podporu schválila Rada města právě v době, kdy byl Jakub Nosek na olympiádě
v Koreji. Setkání se zúčastnil i sponzor závodního bobu Jan Šťovíček, který rovněž pochází z Náchoda.
Poté následovalo setkání s veřejností, Dominik a Jakub přivezli do Náchoda ukázat svůj závodní bob, který je mimo soutěžní ledová koryta jen stěží k vidění. Pod vedením moderátorky
Martiny Adamů bobisté odpovídali na spoustu otázek (nejčastěji „jakou rychlostí bob může jet?“) a při následné autogramiádě rozdali dětem i dospělým desítky svých podpisů. Jak prozradil Dominik Dvořák, v průměru v bobu jezdí rychlostí kolem
120 km/hod., tou nejvyšší, kterou jeli, je neuvěřitelných 152 km/hod.
„Jsme pyšní, že jedním z členů této nadějné posádky je Jakub Nosek z Náchoda, a proto se chystáme jako město si tzv. „vzít pod křídla“ celý bob a podpořit oba sportovce. Tihle nadějní bobisté nám určitě ještě ukáží!“ uvedl starosta Jan Birke.
Oba mladí a úspěšní sportovci, navíc ve sportu, který je v posledních letech stále populárnější, byli pro přítomné děti velkou
motivací a inspirací. Děkujeme za návštěvu!

Okres Náchod zná sportovce roku 2017
Ocenění a uznání sportovních výkonů za loňský rok se dočkali sportovci okresu Náchod na Obecním úřadu ve Velkém Poříčí v pátek 23. března 2018 za účasti představitelů ČUS a měst
a obcí regionu.
Pořadí ankety odborníků (zástupci městských úřadů, sportovních komisí, výkonného výboru regionálního sdružení ČUS,
sportovních svazů, trenéři) bylo následující:

Kategorie Trenéři
1. Miloslava Vejrková 		T. J. Sokol Náchod
113 bodů
2. Aleš Žďárský   		SK Nové Město n/M
88 bodů
3. Jan Čečetka
Florbal Náchod		
81 bodů
4. David Šnajdr   		SK Nové Město nad Metují
75 bodů
5. Lukáš Doležal
+ Stanislav Jirásek         Borský klub lyžařů Machov	 69 bodů

Kategorie Jednotlivci – dospělí
1. Pavel Janeček    		TJ Delfín Náchod
2. Martin Horák    		T. J. Sokol Náchod
3. Klára Teichmannová Aeroklub Hronov
4. Jiří Sedláček
SK Nové Město n/M
5. Michaela Drábková SK Nové Město n/M

Čtenářská anketa – Hvězda Deníku:
Miloš Thér, AutoMotoklub Police nad Metují       
57 hlasů z celkového počtu 74 došlých
kupónů – tj. 77 % hlasů

136 bodů
111 bodů
73 body
51 bod
45 bodů

Kategorie Jednotlivci – mládež
1. Lukáš Doležal       		Borský klub lyžařů Machov
2. Jana Moravíková 		TJ Delfín Náchod
3. David Horák       		T. J. Sokol Náchod
4. Barbora Jirásková		ROB Česká Skalice
5. Kateřina Dostálová  		 MONA Náchod

80 bodů
76 bodů
67 bodů
53 body
41 bod

Kategorie Jednotlivci – handicap
1. Aleš Kisý
SK Nové Město n/M
2. Stanislav Jirásek 		GC Grosshof Broumov
3. Martin Zvolánek		SK Nové Město n/M

85 bodů
52 body
39 bodů

Kategorie Družstva – dospělí
1. Muži SK Nové Město nad Metují (atletika)
2. Muži Florbal Náchod (florbal)		
3. Ženy T. J. Sokol Krčín  (národní házená)

81 body
68 body
52 body

Kategorie Družstva – mládež
1. Junioři Florbal  Náchod (florbal)		
2. Kadetky MONA Náchod (mažoretkový sport)
3. Starší žákyně T. J. Sokol Krčín  (národní házená)

63 body
60 bodů    
44 body
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – duben 2018

Házená

1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
7. 4. 2018 11.00
SKK Primátor Náchod – KK Blansko
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
14. 4. 2018 14.00 	
TJ Červený Kostelec –  Dynamo Liberec
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
14. 4. 2018 10.00
SKK Primátor Náchod B – TJ Neratovice
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
7. 4. 2018 15.00
SKK Primátor Náchod A	 – KK Jiří Poděbrady
Memoriál Františka Majera dvojic neregistrovaných
21. 4. 2018 9–17 hod.
Finálový turnaj všech kategorií
více na www.kuzelky.nachod.net

Sobota 7. dubna 2018
od 9.00 krajský přebor minižáků 4+1
Sobota 14. dubna 2018
HC TJ Náchod – 1. HC Pardubice
od 11.00 2. liga ml. dorostenci
HBC Jičín „B“
od 16.00 1. liga muži (Muži „A“)
– 1. HC Pardubice
od 18.00 2. liga muži (Muži „B“)
Neděle 15. dubna 2018
od 9.00 – krajský přebor ml. žáků
(turnaj)
Sobota 21. dubna 2018
HC TJ Náchod – TJ Spartak Příbram
od 11.00 krajský přebor st. žáci
Neděle 22. dubna 2018
od 9.00 – krajský přebor ml. žákyň
(turnaj)
Sobota 28. dubna 2018
HC TJ Náchod
– TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
od 10.00 krajský přebor st. žáci
– TJ Jiskra Třeboň
od 13.00 2. liga ml. dorostenci
– 1. HC Pardubice
od 15.00 2. liga st. dorostenci
– Liberec Handball
od 18.00 2. liga muži (Muži „B“)

Janeček dvakrát zlatý v Bratislavě
Slovenská plavecká federace uspořádala první březnový víkend 56. ročník Veľké Ceny Slovenska. Tohoto mítinku se
zúčastnilo 440 plavců z 10 zemí. Klání
v 50-metrovém bazénu na Pasienkach ozdobil svou účastí stříbrný medailista z ME
v Londýně 2016 Richard Nagy.
Právě tento plavec se stal hlavním důvodem, proč Pavel Janeček z Delfínu Náchod nyní po završení bakalářského
studia na UK FTVS v Praze zamířil do Bratislavy. Tam letos trénuje spolu s Nagym
a týmem J & T Sport Team pod trenérem
Gabrielem Baranem právě na Pasienkach.
Janeček startoval v pěti disciplínách.
První zlatou si vybojoval na trati 200 m
motýl v čase 2:03,05. Tímto výkonem se
zařadil na 2. pozici letos v ČR hned za lednový čas Nováka ze Zenevy, ale před Jana
Micku, který stejný víkend absolvoval

tuto trať v Praze na Podolí. Druhý nejcennější kov pak vyplaval na 200 m volný způsob za 1:55,20 ve 3. nejlepším výkonu mezi českými plavci letos. Na kratší
polohovce se musel sklonit před Nagym,
když dohmátl jako druhý. Další stříbro
pak bral na 400 m volný způsob. V prsařské dvoustovce se musel spokojit s účastí v B-finále.		                    (pj)

FINÁLE FLORBALOVÉ
NÁRODNÍ LIGY

Ohlédnutí za Školou bruslení Náchod, z.s.
V březnu 2018 končíme již sedmou sezonu  samostatné činnosti Školy bruslení
Náchod.  I v letošní sezoně se k nám připojilo přibližně 25 nových dětí, ale zájem
o bruslení je i ze  strany dospělých.  Zároveň nás těší, že řada dětí s námi bruslí již
od samého začátku. Celkem odhadujeme,
že naší školou  již prošlo okolo 500 dětí,
které jsou zejména z Náchoda, ale i blízkého okolí a mnohdy je to jejich první kontakt s ledem.
Za tu dobu jsme nasbírali řadu zkušeností, jak s dětmi pracovat a jak rozvíjet
jejich bruslařské dovednosti a současně
zálibu k tomuto sportu.  Část hodiny se
věnujeme nácviku techniky, ale pak pokračujeme v bruslení  s hrou, abychom
udrželi pozornost dětí až do konce hodiny.  V současné době se této činnosti
věnuje 6 trenérek a snažíme se vyhovět
a učit všechny úrovně bruslařů. Zájemci o naši školu jsou děti, které poprvé stá-

ly na ledě a i ty, které již potřebují získávat další bruslařské dovednosti a bruslit
umí. U některých dětí a rodičů se nám
daří získat zájem o tento sport a mohou
pak pokračovat dále ve specializovaném
bruslařském oddíle, ať již je to hokej, krasobruslení nebo shortrack.  Řada dětí má
bruslení jako druhý sport a některé se prostě chtějí jen naučit bruslit.
Tuto aktivitu můžeme realizovat jen
díky podpoře města Náchoda, které nám
pronajímá dotovanou ledovou plochu
a pak díky našim sponzorům, ke kterým
patří tradičně již Atas elektromotory Náchod a.s. a Saar Gummi Czech s.r.o. Díky
nim můžeme nakoupit výukové pomůcky
a také i kvalitnější brusle pro malé děti.
Rádi bychom od září opět pokračovali na ledě a zlepšovali naše služby veřejnosti. Bruslení nás baví a bruslíme pro radost. To je naše motto.
Za trenérský tým Ludmila Kuldová

Rádi bychom Vás pozvali na finále NÁRODNÍ LIGY, které rozhodne o postupujícím do 1. ligy! Díky výhře v základní části,
začne finálová série v Náchodě, a to o víkendu 4. a 5. dubna. Sobotní utkání začne od 18.00, o začátku nedělního utkání
vás budeme informovat na našem webu
www.florbalnachod.cz. Na domácí palubovce jsme zatím neprohráli. K tomu, aby
tomu tak bylo i po finále, budeme potřebovat vás fanoušky. Přijďte podpořit náchodské florbalisty za vítězstvím v NÁRODNÍ LIZE a postupem do 1. ligy mužů!
1. finále sobota 7. 4. 2018 od 18.00
v SH TJ Náchod („Plechárně“)
2. finále neděle 8. 4. 2018
čas bude upřesněn v SH TJ Náchod
(„Plechárně“)

Fotbal
Datum
7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.

Den
So
So
So
So

Čas
16.30
17.00
17.00
17.00

A muži
Jičín
Hořice
Vrchlabí N
RKSK N

B muži
Kratonohy B N
Hostinné N
Týniště n. O. N
Úpice

U 19 + U 17
Varnsdorf N
FC HK B N
Olympie HK N
Bohemians N

U 15 + U 14
Třebeň
Kolín
Čáslav
Vlašim

DUBEN

Přehled kulturních akcí
v dubnu 2018 v Regionálním muzeu Náchod
Móda za časů protektorátu
Ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) mohou návštěvníci zhlédnout výstavu, která je zavede o několik desetiletí zpět
a pokusí se jim přiblížit, co se nosilo a jaké oděvy byly moderní
v nelehké protektorátní době. Díky přízni dárců se podařilo nashromáždit velké množství zajímavého dámského i pánského
oblečení, bot a dalších doplňků z tohoto období, které – a nejenom ty – si zde mohou návštěvníci prohlédnout. K vidění je např.
luxusní persiánový kožich, kožešinové límce s hlavičkami lišek
a další dámské a pánské šaty. Protektorát byl však především obdobím nedostatku, což platí i pro odvětví textilu. Nechybí proto
ani doma šité či přešívané oblečení, boty z náhražkových materiálů a mnoho dalšího. Výstava bude oproti původnímu předpokladu zkrácena a potrvá do neděle 8. dubna 2018. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Náchodské výtvarné jaro
Regionální muzeum v Náchodě zve návštěvníky do výstavní síně
muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) na výstavu výtvarných prací členů spolku AMAG. Výstava se uskuteční jako úvodní projekt
nově připravovaného cyklu „Náchodské výtvarné jaro“, který se
v tomto termínu bude pravidelně opakovat i v dalších letech. Podrobnější informace naleznete v květnovém čísle. Slavnostní vernisáž proběhne v pátek 27. dubna 2018 v 17 hodin.
Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo
na e-mailu expozice@muzeumnachod.cz. Otevřeno denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hod.
UPOZORNĚNÍ: V pátek 27. 4. a sobotu 28. 4. bude budova expozice z technických důvodů (plynování) pro návštěvníky uzavřena!
Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda
Do budovy stálé expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově náměstí čp. 18 srdečně zveme zájemce k návštěvě výstavy Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda. Výstava
mapuje nejdůležitější milníky našich dějin zakončené osmičkou
(1918, 1938, 1948 a 1968), mapuje události, k nimž v naší vlasti a na Náchodsku došlo a díky desítkám trojrozměrných předmětů, z nichž některé jsou prezentovány zcela poprvé, připomíná návštěvníkům pohnuté události 20. století. Výstava potrvá
do 11. listopadu 2018. Součástí výstavy je rovněž ojedinělá expozice figurek vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře
Měli jsme se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka.
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
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: 5. 5. 2018 od 9.00 do 12.00 hodin. Vstupné:
40 Kč / počet účastníků omezen na 25 osob. Pokud se chcete zúčastnit, přihlaste se do 30. 4. 2018 na e-mail: stehlikova@muzeumnachod.cz, tel: 491 423 248, mobil: 777 029 880.
Pevnost Dobrošov v dubnu
V dubnu je možnost prohlídky ve všední dny POUZE na objednávku s dostatečným předstihem (počet návštěvníků není omezen). O sobotách, nedělích a na Velikonoční pondělí proběhnou
prohlídky vždy v 9.45, 11.10, 12.30, 14.00 a poslední v 15.15 hod.,
přičemž počet míst je omezen maximálně na 55 osob. Po dobu
prohlídek nebude v provozu pokladna pevnosti. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, či elektronicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz.

MUZEUM, GALERIE

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245,
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě
pondělí od 9 do 17 hodin.
1918–1938 Umění Československa v období let 1918–1938
(3. 3. – 22. 4.)
Výstava ze sbírky GVUN soustředí v chronologickém sledu
díla, která vznikla v období 1918–1938, doplněná o dobové dokumenty. Zahrne i aspekty slovenského umění, ruské emigrace do Československa a také regionální podmínky a tvorbu, včetně významných událostí regionu, jako byla
kupř. „Výstava Náchod 1938“.
Od květu k linii – Antonín Kybal (1901–1971)
a Otto Eckert (1910–1995) (3. 3. – 22. 4.)
Výstavní projekt konfrontuje tvorbu textilního výtvarníka Antonína Kybala (1901–1970) a užitkovou keramiku Otty
Eckerta (1910–1995) ve vybraných ukázkách jejich děl od
30. až do konce 70. let 20. století. Dva výjimeční pedagogové a umělci v oborech uměleckého designu, vyjadřující
se specifickými materiály, zásadně formovali nejen domácí
představy o textilní a keramické tvorbě. Výstava má zároveň uctít Antonína Kybala jako rodáka z nedalekého Nového Města nad Metují.
Alžběta Bačíková / Prohnutá dlažba.
Výstava z cyklu Umělci do 40 let. (8. 3. – 22. 4.)
Alžběta Bačíková, letošní finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého, užívá ve své tvorbě dokumentární formy. Prostřednictvím média pohyblivého obrazu zkoumá, do jaké míry je
tato forma předmětná a nestranná. Oslovují ji současná společenská témata (vliv technologií, digitalizace nebo sebeprožívání). V náchodské galerii představí práci z poslední doby,
která je založena na videoprojekci.
Výtvarně-vzdělávací program pro mateřské, základní
a střední školy Na dně nádob, připravený k výstavě Antonín
Kybal a Otto Eckert, Od květu k linii. (5. 3.–20. 4.)
Děti a studenti si vyzkouší několik výtvarných her založených
na opakujícím se pohybu kreslícího nástroje. K tomu pomáhají nejrůznější točny, otáčivé stoličky a vlastní tělo. Tématem
jsou linie, body, rytmus a rastr. Na základě získaných kreseb
žáci a studenti vytvoří prostorový objekt – nádobu.
Výchovně-vzdělávací program od 3. tříd základních škol
a střední školy Náš tatíček Masaryk, připravený k výstavě
Umění Československa 1918–1938. (5. 3. – 20. 4.)
Program přiblíží žákům život a osobnost prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Seznámíme se s T. G.
Masarykem, jako s českým vědcem, filozofem, pedagogem,
politikem, žurnalistou, zakladatelem československého státu a prezidentem nebo jako s manželem Charlotty Garrigue.
V praktické části vytvoříme komiksový příběh, který nám
pomůže zrekapitulovat život T. G. Masaryka.
Rezervovat program můžete e-mailem na adrese
info@gvun.cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216.
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod.
Sobotní výtvarná dílna – Komiksohraní
Dílna pro rodiče s dětmi se uskuteční 7. dubna v prostorách
galerie od 14 do 16 hodin.
Navážeme na výstavu Umění Československa 1918–1938, komiksem ztvárníme životní příběh T. G. Masaryka. Určeno
pro rodiče s dětmi od 5 let, mladší sourozenci jsou také vítáni, podle svých možností a chuti se mohou dílny účastnit.
Doporučujeme pracovní oděv.
Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka 5. dubna na adrese: info@gvun.cz, nebo telefonicky 491 427 321. Na setkání
s vámi se těší Tereza Burdová a Veronika Mesnerová.
Více informací na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod
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POHOTOVOST, DÉČKO
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Stomatologická pohotovost
30. 3.
		
31. 3.
		
1. 4. 	
		
2. 4.
		
7. 4. a 8. 4.
		
14. 4. a 15. 4. 	
		
21. 4. a 22. 4.
		
28. 4. a 29. 4.
		
1. 5.
		

MUDr. Hana Jelenová
Náchod		
MUDr. Vlasta Hýblová
Náchod		
MUDr. Vlasta Hýblová
Náchod		
MDDr. Michal Jánský
Náchod		
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod
MDDr. Michal Jánský
Náchod		
MUDr. Hana Jelenová
Náchod		
MUDr. Miroslava Jirmanová
Nové Město nad Metují
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod		

PROGRAM
duben

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST

pátek 6. dubna
– 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
14.–15. dubna – ZE SOBOTY NA NEDĚLI
pro děti od 6 do 12 let, začátek v sobotu
v 9 hodin, konec v neděli ve 13 hodin, hry,
hrátky a soutěže, pohybové a výtvarné
aktivity, večerní hra, přihlášky do 11. 4.,
cena 250 Kč pro členy Déčka, 300 Kč pro
ostatní, informace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223
291
sobota 21. dubna
– KURZ MALBY KVĚTINY NA PLÁTNO
kurz akrylové malby, lektorka Mgr. Věra
Voltrová, pro zájemce od 12 let, program
od 9 do 17 hodin, s sebou pracovní oděv,
přezůvky a svačinu, 1200 Kč (členská cena
800 Kč), v ceně káva, čaj a sada malířských
pomůcek, plátno je třeba si donést nebo
zakoupit na kurzu, přihlášky do 16.4., informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
pondělí 23. 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

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA

pátek 13. dubna – BYLINKY NÁS LÉČÍ
povídání s M. Hlouškovou o méně i více
známých bylinkách, účinek na naše zdraví, užití a ochutnávka bylinných sirupů, od 10 hodin, vstupné 40 Kč, informace a přihlášky Mgr. Jitka Ničová, tel. 774
635 232

Stomatologická pohotovost
Denisovo nábřeží 665,       
tel.: 491 431 104
Hálkova 367
tel.: 491 428 636
Hálkova 367
tel.: 491 428 636
ZŠ TGM, Bartoňova
tel.: 491 421 604
ZŠ TGM, Bartoňova
tel.: 491 421 604
ZŠ TGM, Bartoňova
tel.: 491 421 604
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 431 104
Komenského 48
tel.: 491 472 947
ZŠ TGM, Bartoňova
tel.: 491 421 604

18.–20. dubna – NA HORY S MACÍČKEM
pobyt pro maminky s dětmi v Orlických
horách na chatě Jedlová, doprovodný program pro maminky i děti, pěší výlety
do okolí, informace Mgr. Jitka Ničová, tel.
774 635 232
čtvrtek 26. dubna
– LÁTKOVÉ VERSUS JEDNORÁZOVÉ
ekologické a ekonomické srovnání látkových hygienických potřeb s jednorázovými, tématika moderních látkových plen,
od 16 hodin, cena 40 Kč, informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232

INFORMAČNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ

pondělí 9. 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
úterý 17. dubna
– DEN INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ
prezentace, konzultace, workshop v ICM
o vyhledávání informací, bezpečnosti
na internetu, setkání s dobrovolníky EDS,
od 14 do 19 hodin, informace Mgr.Helena
Koutská, tel. 732 746 167
čtvrtek 26. dubna – 10 MILIARD
– CO MÁTE NA TALÍŘI?
promítání filmu z produkce festivalu Jeden Svět o způsobech produkce potravin
ve světě. Diskuze a zamyšlení nad tím,
jaké jídlo si na svůj talíř sami vybereme,
informace Mgr. Helena Koutská, tel. 732
746 167
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.

***

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 v roce 2018
V letošním roce vstupuje loutková scéna v Náchodě do své již 65 sezony. Za svoji éru odehráli loutkáři na své domovské
scéně, ale i mimo ni, stovky představení,
které navštívilo tisíce diváku. Pravidelně
jsou v sezoně uváděny autorské inscenace, ale i představení nesoucí se v duchu
„starých“ loutkářských tradic.
V poslední době se soubor potýkal
s nezájmem lidí ochotných svým umem
a prací pomoci udržet tuto letitou tradici
v Náchodě. Velkou nadějí do budoucna je
tak příchod nových posil, které rozšířily
na sklonku loňského roku již tak prořídlé řady souboru.
Nová jubilejní 65. sezona je tak zachráněna, a její přípravy jsou v plném proudu. A tak tedy nezbývá nic jiného, než
z tohoto místa poděkovat všem divákům, kteří v uplynulé sezoně navštívili
některé z loutkových představení, a těšit
se s nimi na shledanou v hledišti divadla
na podzim tohoto roku, kdy startuje sezona nová, jubilejní.                                DŠ

UPOZORNĚNÍ

– změny v agendě registru řidičů!
Přechodem na nový systém v registru
řidičů dojde ke změnám v postupu výměny řidičských průkazů. Fotografie se budou od 1. července 2018 pořizovat přímo
na pracovišti registru řidičů. Z technických důvodů byla ke dni 31. března 2018
ukončena činnost fotografa v budově
Městského úřadu Němcové 2020. Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat
panu Štěpovi za dlouholetou spolupráci.
Od 1. dubna 2018 do 30. června 2018
je nutné zajistit si aktuální dokladovou
fotografii mimo budovu městského úřadu (např. ul. Palackého OD Zefyr, Fotolab,
apod.)!
Děkujeme za pochopení a shovívavost při
přechodu na nový systém registru řidičů.

grafické studio a tiskárna

www.creopress.cz
603 311 052 | studio@creopress.cz

CÍRKVE, SENIOR KLUB, SZP

DUBEN

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav
Švarc ThDr. Kontakt mobil 776 736 885, pevná linka (pouze
v úřední hodiny) 491 426 223, e-mail: stanislav.svarc@volny.cz.
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají ve Farského síni
CČSH, vchod Raisova ul. v neděli v 8.15 hod. Biblické hodiny
ve čtvrtek v 16 hod.

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, 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. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou.  P. Zdeněk Kubeš, děkan.

Českobratrská církev evangelická

Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objednání rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domluvě.
Na Hod Boží velikonoční v neděli 1. 4. budou bohoslužby se slavením svaté večeře Páně: ve sborovém domě v Náchodě (Purkyňova
535) od 9.00 h., v evangelickém kostele v Bohuslavicích od 14.00
h. a v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053) od 17.00
hodin. V neděli 8. 4. ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 h.
společné bohoslužby pro celý sbor s vysluhováním svaté večeře
Páně. V neděli 15. 4. opět společné bohoslužby ve sborovém domě
v Náchodě, kam se přijede představit kazatelka Naděžda Běťáková. O místě a čase konání bohoslužeb v ostatní neděle rozhodne staršovstvo na své schůzi v pátek 6. 4. Ve čtvrtek 5. 4. bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě od 9.30 hod. Bohoslužby
v Oáze v Novém Městě nad Metují s Markem Bártou ve čtvrtek
19. 4. od 11.15 hod. Biblické hodiny ve středu vždy od 16.00 hodin (4. 4. a 18. 4. v Novém Městě nad Metují a 11. 4. a 25. 4. v Náchodě). Biblická hodina v Harmonii s Markem Bártou ve čtvrtek
26. 4. od 9.30 hod. Schůzka dětí v pátek 20. 4. v Šonově na faře
od 17.30 hod. Setkání střední generace na faře v Šonově s hostem
na téma Rozvoj myšlení podle Dr. Reuvena Feuersteina v pátek
27. 4. od 17.30 hod. Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, 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.

***

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 5. 4. od 14 hod. „Izrael a Palestina“ – 2. část cesty,
o které nám bude vyprávět a promítne film p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 12. 4. od 15 hod. „Jarní veselice“ bude v restauraci
Reduta, Plhovská ul., kde si zatančíte i zazpíváte za doprovodu
„FRČÍ“ p. Františka Čížka. Přijďte se společně pobavit.
čtvrtek 19. 4. v 6 hod. odjezd z ul. Za Teplárnou na ZÁJEZD
do Severních Čech, kde si prohlédneme zámek Ploskovice, navštívíme skanzen Zubrnice … V Doksech bude možnost večeře,
návrat do 21. hod.
čtvrtek 26. 4. od 14 hod. „Krajinou domova“ – Divoké Jeseníky (Nízký a Hrubý Jeseník), Evropská Arizona (Labské pískovce a České Švýcarsko) promítání pro nás připravil p. Otto Mach.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace,
i když nejsou členy Svazu důchodců.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru SDČR MO Náchod.
Účastníci wellness pobytu v Piešťanech-Banka přijďte zaplatit
doplatek 4.469 Kč dne 23. dubna nebo 26. dubna do klubovny
Harmonie 2 v 15.30–16 hod. p. A. Polákové. Odjezd 30. 4. v 7 hod.
z autobusového nádraží v Náchodě (výstup. stání 2). Informace
na tel. 775 242 562.
Zájemci o wellness pobyt v hotelu MAS v Sezimově Ústí v termínu 17.–24. února 2019 přihlaste se do 23. dubna t. r. v klubovně
Harmonie 2 u Anny Polákové (inf. na tel. 775 242 562)

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

pořádá Jarní zájezd na Kutnohorsko
Kdy: ve čtvrtek 10. 5. 2018
Odjezd: Raisova ulice v 7.00 hod. – návrat kolem 19.00 hod.
Program: Návštěva města Kutná Hora, která je na seznamu
UNESCO od roku 1995. Kutná Hora vznikla v 2. pol. 13. století,
ve středověku byla po Praze druhým nejvýznamnějším městem
v Čechách., byla zde zřízena centrální mincovna Českého státu.
Razily se tu stříbrné denáry od 10. století. Projdeme se historickým centrem, kamenná kašna, Morový sloup, nejstarší  zachovalý patricijský objekt Kamenný dům, Vlašský dvůr – (současně královský palác). Navštívíme chrám sv. Barbory – pětilodní
gotickou katedrálu, monumentální gotickou stavbu započatou
v r. 1338 Petrem Parléřem, a po etapách dokončenou až na počátku 20. století. Prohlédneme si Katedrálu v Sedlci, kde se
v podzemí nachází známá kostnice. Po dobrém obědě přejedeme
na nádherný empírový zámek Kačina, kde je největší sbírka pluhů na světě i originální ruchadlo bratranců Veverkových. Odpočinek najdeme v přilehlém parku. Platba pro členy je 250 Kč, nečleny 280 Kč. Je nutná platba předem! Doplatek na vstupy bude
vybírán v autobusu. Přihlášení na zájezd v klubovně SZdP Palachova ul. 1303 Náchod (O. soud) každou středu od 13–15. hod.
Pěkné počasí, dobrou náladu vám za výbor přeje:
O. Frühaufová a M. Čiháček

35

36

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v dubnu 2018
Rozvoz knih
V pátek 6. dubna se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna
ANNA MANĚNOVÁ: Z MÝCH SNŮ
9. dubna – 2. června. Vernisáž výstavy obrazů proběhne v pondělí 9. dubna od 18 hodin, úvodního slova se ujme PaedDr. Hana
Vavřínová.
Hala
NĚMÍ SVĚDKOVÉ HOLOCAUSTU V NÁCHODĚ
27. března – 20. dubna. Studenti VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana
Letzela v Náchodě vytvořili v rámci projektu Němí svědkové holocaustu v Náchodě výstavu, která prostřednictvím jednotlivých
staveb představuje jejich předválečné židovské majitele či nájemníky, ukazuje jejich podobu a informuje o dalších, většinou tragických osudech. Projekt uspěl spolu s dalšími sedmnácti z celé
ČR při užším výběru v jeruzalémském památníku Yad Vashem.
VÝSTAVA ZŠ PLHOV
23.–26. dubna. Jarní výstava prací žáků ZŠ Náchod-Plhov.
NÁCHODSKÉ DĚNÍ
30. dubna – 14. května. Výstava tvorby amatérských fotografů
přispívajících do facebookové skupiny Náchodské dění.
Dětské oddělení
JARO JE TADY!
2.–30. dubna. Výstava fotografií, básniček a obrázků na téma
jaro.

Petr Kohl: Pyramidy v Bosně
Ve čtvrtek 12. dubna vás od 18.30 hodin zveme do dětského oddělení na přenášku Petra Kohla, který se již téměř 30 let zabývá
otázkami smyslu života, zdraví a štěstí. Dlouhodobě se vzdělává v příslušných oborech, jako je muzikoterapie, reiki, Dornova
metoda, kvantová fyzika a jiné. Účastnil se rovněž mnohých obřadů a programů se šamany, jogíny a druidy. Navštívil Jižní a Severní Ameriku, Indii, Izrael a Bosnu, jejímž záhadami opředeným
pyramidám se ve své přednášce bude věnovat. Vstupné 70 Kč.

Dílna pro dospělé – PET šperky
Ve středu 25. dubna vás od 16 do 18 hodin zveme na další kreativní dílnu, tentokrát nejen pro seniory. Prosíme účastníky, aby
si s sebou přinesli malé ostré nůžky – budeme vyrábět šperky z PET lahví. Zájemci se mohou hlásit ve studovně, kurzovné 50 Kč.

Náchodská univerzita volného času
9. dubna Táňa Fischerová – Nežít jen pro sebe
23. dubna doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. – Čeština a cizí slova
POZOR! Pouze v 15.30 hod. a v aule gymnázia
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz dějin umění
10. dubna Surrealismus
24. dubna Salvador Dalí

Bookstart – S knížkou do života
Náchodská knihovna se od dubna zapojuje do projektu S knížkou do života. Jde o českou variantu mezinárodního projektu Bookstart zaměřeného na podporu čtenářství a verbálního
projevu dětí již od narození. Cílem je ukázat rodičům, jak důležitý význam má pravidelné čtení pro intelektuální a citový
vývoj i budoucí uplatnění jejich dětí.
Do života, milý smíšku
dám Ti jednu pěknou knížku
Nezradí Tě
Měj ji rád
Knížka je dobrý kamarád
Na zahajovací schůzku, která proběhne ve čtvrtek 19. dubna
od 10 do 11 hodin v dětském oddělení zveme rodiče s dětmi
do 3 let. Vaše děťátko od nás obdrží dárek – první knížku do života a vy knížku o tom, jak, co a kdy dětem číst. Seznámíme vás
s literaturou týkající se výchovy a vývoje dětí. Součástí projektu bude i povídání s odborníky – dětskou psycholožkou či speciální pedagožkou, které s naší knihovnou spolupracují. Při tvorbě programu budeme vycházet i z vašich přání a požadavků Tak
neváhejte a přijďte, těšíme se na vás!

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech 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 Náchod. Číslo 4/2018 vychází 3. 4. 2018. 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 měsíčníku: Náchodský zpravodaj, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo
náměstí 40, 547 01, tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 16. 3. 2018. Uzávěrka květnového čísla bude 16. 4. 2018!

tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz
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PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V DUBNU 2018 NAJDETE NA STRANĚ 16 NZ

1. neděle pouze v 15 hodin

SHERLOCK KOUMES

Malý detektiv … a velké dobrodružství! Dobrodružná animovaná komedie. České znění. Vstupné 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
1. neděle pouze v 17 hodin

TÁTOVA VOLHA

Nový film režiséra Jiřího Vejdělka. Veteránem Volha GAZ 21 po stopách bývalých milenek a přátel… Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
1. neděle v 19 hod. – 3D + DAB
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
2. pondělí v 18 hodin – 2D + DAB. Lepší realita tě teprve čeká… Akční sci-fi thriller režiséra Stevena Spielberga, zasazený do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě
3. úterý v 17 hodin – 3D + DAB.
virtuální reality…České znění. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
4. středa v 19.30 hodin– 2D + DAB.
2. pondělí pouze v 16 hodin

COCO

3. úterý pouze v 19.30 hodin

HORA

Pozvání do světa, kam se dosud žádný živý člověk nedostal… České znění. Film získal Zlatý glóbus za nejlepší animovaný film za rok 2017 a je i nominován na Oscara za rok 2017 za Nejlepší animovaný film. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Vztah člověka a hor jako impozantní dokumentární symfonie s vypravěčem Willem Dafoem… Snímek je oslňující analýzou naší posedlosti horami. Opakujeme na vaše četná přání. České titulky.
Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

4. středa pouze v 17 hodin

VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO?

V nouzi poznáš přítele! Bláznivá francouzská komedie o dvou kamarádech, kteří se kvůli papírům na oko vezmou a obrátí naruby život všech okolo. České znění. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
5. čtvrtek pouze v 17 hodin
7. sobota pouze v 17.30 hodin
9. pondělí pouze v 19.15 hodin
5. čtvrtek pouze v 19.15 hodin
9. pondělí pouze v 17 hodin
6. pátek pouze v 17.45 hodin

DEN CO DEN

Den co den jiné tělo… Den co den jiný život… Den co den zamilovaný do té samé dívky… Romantický příběh o tom, jaké to je, když se každý den probudíte v jiném těle a každý den žijete život někoho jiného. Natočeno podle neobyčejného bestselleru Davida Levithana. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

OPERACE ENTEBBE

248 pasažérů, 12 členů posádky, 4 teroristé. Je 27. června 1976 – let z Izraele do Paříže byl unesen… Chystá se jedna z největších a nejnákladnějších záchranných akcí v historii. V hlavních rolích
dramatického thrilleru Daniel Brühl a Rosamund Pike. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PLANETA ČESKO

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky, stačí se jen dobře dívat! Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.
6. pátek pouze v 16 hodin
7. sobota pouze v 15.45 hodin
11. středa pouze v 15.45 hodin
6. pátek pouze v 19.30 hodin
11. středa pouze v 17.30 hodin
7. sobota pouze ve 14 hodin

DOKTOR PROKTOR A VANA ČASU

Rodinná dobrodružná komedie podle knihy spisovatele Jo Nesbøa. Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel svou dávnou lásku. Pomoci svého vynálezu, Vany Času, se vrátí do minulosti, aby zabránil její svatbě s padouchem. V minulosti však uvízne… Film je uváděn v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

GRINGO: ZELENÁ PILULE

Americká korporace a mexický kartel … to nedopadne dobře! V této velmi černé komedii si počestný americký obchodník vyjede na projížďku a po překročení mexické hranice věci naberou nečekaný spád. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

KRÁLÍČEK PETR

I králík může mít zaječí úmysly… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
7. sobota pouze v 19.30 hodin

TÁTOVA VOLHA

Nový film režiséra Jiřího Vejdělka. Veteránem Volha GAZ 21 po stopách bývalých milenek a přátel… Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
8. neděle pouze ve 13.15 hodin

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ

Hodinové setkání s oblíbenými pohádkovými hrdiny v krátkých animovaných pohádkách pro nejmenší diváky. Vstupné 25 Kč.
8. neděle pouze ve 14.30 hodin

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!

8. neděle pouze v 19.15 hodin

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ

10. úterý pouze v 17 hodin

ZTRATILI JSME STALINA

10. úterý pouze v 19.15

DEJ MI SVÉ JMÉNO

Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Akční dobrodružná komedie ve které se pravidla hry změnila, ale legenda původního filmu pokračuje! V hlavní roli Dwayne Johnson. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Kaiju versus Jaegeři. Monstra z vesmíru versus pilotovaní obří roboti. Druhé kolo. Ve výpravném akční sci-fi se znovu hraje o planetu Zemi a my prohráváme… Hvězda Star Wars John Boyega a Scott
Eastwood z Rychle a zběsile vedou tým, který je poslední nadějí na přežití planety. České znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Komedie, při které uvidíte rudě! Velký vůdce padl. Jmenuje se Stalin. Nad jeho mrtvolou začíná tragikomický boj o nástupnictví. Soudruzi z politbyra se pomalu zbavují letitého strachu a začíná ta
pravá podívaná. A v Rusku ho zakázali! V jedné z hlavních rolích Steve Buscemi. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Romantické drama, natočené podle románu André Acimana. Film byl nominován ve třech kategoriích na Zlaté glóby, ve čtyřech kategoriích na cenu Bafta a ze čtyř nominací byl oceněn Oscarem za
rok 2017. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

11. středa pouze v 19.30 hodin

NIKDYS NEBYL

Joe je válečný veterán. Významný senátor si ho najme, aby přivedl zpět jeho nezletilou dceru. Film je svéráznou variací noir detektivky a drsného procedurálního thrilleru. Film byl oceněn Cenou za
nejlepší scénář a Cenou za nejlepší mužský herecký výkon pro Joaquina Phoenixe na MFF v Cannes 2017. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
12. čt.. 16. po v 19.15 hodin
14. sobota ve 14.30 hodin
15. neděle 17.30 hodin
17. úterý v 17 hodin

PEPA

12. čt. 13. pá v 17 hodin
15. neděle v 19.15 hodin
18. středa v 17 hodin

FAKJŮ PANE UČITELI 3

14. sobota pouze ve 13 hodin

Smolařem proti své vůli… Pepa je tak trochu podpantoflák. Respektu se mu nedostává od jeho ženy, natož od dcery. Pepa ví, že se musí něco změnit, a dokonce velmi dobře ví, co to „něco“ je. Jenže!
Cesta k cíli bývá někdy hodně trnitá v boji o to začít svůj život konečně žít. V hlavní roli Michal Suchánek. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Poslední Fakjů! Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve, plný odhodlání a touhy dostat ze svých studentů to nejlepší, co v nich ještě zbývá. Ale už toho v nich moc na vyždímání není.
Uspěje při záchraně školy a jejích chovanců, které musí protlačit k maturitě? České znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PRAČLOVĚK

Animovaná rodinná komedie, odehrávající se v dávné době, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných jeskyní… Vyhraje doba kamenná nebo bronzová? České znění.
Vstupné 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

14. sobota v 16.15 hodin – 3D
15. neděle v 15.30 hodin – 2D
16. pondělí v 17 hodin – 3D
17. úterý v 19.15 hodin – 2D
18. středa v 19.30 hodin – 2D

RAMPAGE: NIČITELÉ

15. neděle pouze ve 13.45 hodin

KRÁLÍČEK PETR

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
… velký potkal většího! Mezi samotářským primatologem a výjimečně inteligentním gorilím samcem, vzniklo velmi pevné pouto. Nezdařený nebezpečný genetický experiment však změní toho
mírného lidoopa v obrovské zuřící monstrum. Brzy se zjistí, že podobně jsou zmutována i další zvířata… Dwayne Johnson v hlavní roli akčního dobrodružného filmu. České titulky.
Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
I králík může mít zaječí úmysly… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

19. čtvrtek pouze v 19.15 hodin
22. neděle pouze v 19 hodin

PEPA

19. čtvrtek pouze v 17 hodin
21. sobota pouze v 19.30 hodin
24. úterý pouze v 17 hodin

VADÍ NEVADÍ

20. pátek pouze v 16 hodin
21. sobota pouze ve 14 hodin
22. neděle pouze v 15 hodin

V HUSÍ KŮŽI

20. pátek pouze v 19.45 hodin
21. sobota pouze v 17.30 hodin
23. pondělí pouze v 19 hodin
25. středa pouze v 17 hodin

HASTRMAN

21. sobota pouze v 15.45 hodin

KRÁLÍČEK PETR

Smolařem proti své vůli… Hrají Michal Suchánek, Petra Špalková, Filip Blažek, Anna Stropnická, Martin Pechlát, Jakub Kohák, Natálie Grossová, Alice Bendová, Marek Vašut a další.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Hrajete rádi hru Vadí nevadí? Tak pozor na to, s kým to hrajete, ať přitom nepřijdete o život. Další originální hororová lahůdka od mistrů hrůzy ze studia Blumhouse, kteří to loni s hitem Uteč dotáhli až k nominaci na Oscara za nejlepší film a k Oscarovi i za nejlepší scénář. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Přátelství a rodina je ta největší zábava a jízda. Animovaná rodinná komedie o houserovi, který na své dobrodružné pouti projde skrz hory, kolem jezer, bambusovými lesy, mramorovou jeskyní
nebo obyčejným kurníkem… České znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny ve filmu Čestmíra Kopeckého a debutujícího herce v roli filmového režiséra Ondřeje Havelky. Romantický thriller s Karlem Dobrým v hlavní roli, který vznikl na motivy oceňovaného románu Miloše Urbana. V dalších rolích Simona Zmrzlá, Jiří Lábus, Jan Kolařík, Jiří Maryško, David Novotný, Norbert Lichý a Vladimír Polívka.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
I králík může mít zaječí úmysly… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

22. neděle pouze v 17 hodin

TÁTOVA VOLHA

Nový film režiséra Jiřího Vejdělka. Veteránem Volha GAZ 21 po stopách bývalých milenek a přátel… Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
23. pondělí pouze v 17 hodin

PLANETA ČESKO

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky, stačí se jen dobře dívat! Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.
25. středa pouze v 19.15 hodin

AVENGERS: INFINITY WAR

Akční dobrodružný film, uváděný s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

26. čtvrtek pouze v 19.45 hodin
27. pátek pouze v 18 hodin
29. neděle pouze v 18.30 hodin
KVĚTEN 2018
1. úterý pouze v 17.15 hodin

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Mimořádná předpremiéra pro nedočkavé!

Romantická komedie o tom, co se stane, když přijíždíte do své rodné vesničky za svými svéráznými rodiči a potkáváte zde svoji dávnou lásku, … a dávné city nejsou minulostí… Ale celá věc má jeden háček: Právě ON je snoubencem její sestry… V režii Tomáše Svobody hrají Anna Polívková, Jan Dolanský, Ester Geislerová, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Oldřich Navrátil, Jaroslav Plesl a další.
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KAZIŠUCI, KRÁLÍČEK PETR, SHERLOCK KOUMES, AVENGERS: INFINITY WAR

soukromá bezpečnostní služba

www.jjtrend.com
.... i Váš pes může klidně spát

- nezajdem dneska na kafe?
zpravodaj 2017

- jo!

7. prosince 2016 9:22:54

- stejně jako minule?
- Škvorecký café?
- to si piš!

ŠKVORECKÝ CAFÉ
Komenského 1203, Náchod
www.skvoreckycafe.cz
pondělí—pátek: 700—1900 / sobota: 800—1200

