
Náchodský 
zpravodaj
informační měsíčník pro občany města Náchoda

Zastupitelé města Náchoda pro období 2022–2026

 

Noví zastupitelé
Výsledky 
komunálních voleb
Informace z radnice
Kronika
Výročí
Nová kniha
Náchodské 
dny poezie
Advent 2022
Kladské pomezí
Konference
Výstavy
Koncerty
Divadlo
Kino
Inzerce
Školy
Denní stacionář
MAS Stolové hory
Loutkáři
Běh Hronov–Náchod
Sport
Volný čas
Galerie
Muzeum
Církve
Senior klub
Knihovna

11
2022

LISTOPAD



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

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

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

Středa 
2. listopadu 2022

v 19.00 hodin 

STUDIO DVA divadlo Praha

Bernard Slade: VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Režie: Viktor Polesný                                                        
Hrají: Petr Štěpánek, Zlata Adamovská, Lucie Štěpánková/Jana Stryková a Vilém Udatný
Milostný příběh barového klavíristy a jeho dvou osudových žen.
Hra o lásce a rodinných poutech plná úsměvných, dojemných, ale i vážnějších momentů, je hereckým koncertem Zlaty Adamovské, Petra Štěpánka a Jany Strykové, či Lucie Štěpánkové od autora brilantní 
komedie Každý rok ve stejnou dobu, která oslovila diváky na celém světě. Tato neobvyklá love story splétá smích, slzy a nostalgické písně, aby utkala okouzlující pozdrav roman� ckým hrám minulos� .
Předprodej již probíhá.                            Délka: 120 minut včetně přestávky                                                          Vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč

Čtvrtek
3. listopadu 2022

v 19.00 hodin

SLAVNOSTNÍ OPERETNÍ KONCERT
Gabriela Beňačková – soprán,  Jakub Pustina – tenor,  Marta Vašková – piano
Program:   E. Kalman: Hraběnka Mariza a Čardášová princezna   J. Strauss: Die Fledermaus                                         F. Chopin: Mazurka A mol
                     O. Nedbal: Polská krev                                                                                  F. Lehár: Veselá vdova                           J. Off enbach: Kankán 
                    L. Denza: Funiculi, Funicula 
Předprodej již probíhá.                                                                                                                               Vstupné: 180 Kč, 160 Kč, 140 Kč

Úterý 
8. listopadu 2022

v 9.00 a v 10.30 hodin

Hudební divadlo dětem, z. s. uvádí muzikálový příběh pro školy i širokou veřejnost

MALÝ PRINC
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Hrají: Ester Novozámská a David Benda
Ponořte se s námi do příběhu Antoina De Saint Exupéryho a objevuje svět očima Malého prince. Celý příběh jsme přetvořili v hudebně divadelní zážitek pro všechny generace, ve kterém s láskou naleznete 
tajemství kvetoucí růže. Malý princ není pouze pohádkou, je příběhem, který nás i naše dě�  učí lásce, pokoře a životním hodnotám. Muzikálové představení díky autorskému scénáři a hudbě umožňuje 
všem bez rozdílu věku prožít příběh pilota, který ztroskotá v Saharské pouš�  a setká se s chlapcem z jiné planety. Navzájem si vypráví a � m se od sebe učí o životě.
Vstupenky na místě.                 Délka: 60 minut                                                                                                                                          Vstupné: 70 Kč  

Neděle 
13. listopadu 2022

v 18.00 hodin

PODZIMNÍ SBOROVÝ KONCERT
Účinkují:
ČERVÁNEK ze ZUŠ Červený Kostelec, sbormistr: Eva Kubečková, klavír: Jaroslav Kubeček 
Červánek pořádá samostatné sezónní koncerty, spolupracuje se sbory z Česka i ze Slovenska, účastní se mnoha fes� valů a soutěží v naší republice i v zahraničí. V loňském školním roce postoupili do celostátní 
přehlídky dětských pěveckých sborů, která se konala v Sušici. A následně získali první cenu na mezinárodní soutěži v belgickém Neerpeltu. 

RARÁŠCI Náchodský pěvecký sbor ZUŠ - sbormistr: Zbyněk Mokrejš, klavírní doprovod: Roman Černý
Největšími úspěchy Rarášků jsou Zlatá pásma a absolutní vítězství v krajských kolech soutěže školních pěveckých sborů v Hradci Králové a účas�  v celostátní přehlídce v Uničově, Zlaté pásmo v celostátní 
soutěži Porta Musica, či absolutní vítězství v celostátní soutěži Zpíváme si pro radost o Cenu Českého ráje. Velkou c�  pro Rarášky bylo dvojnásobné pozvání, jako zástupce Královéhradeckého kraje, 
na celostátní přehlídku Světlo za Lidice. Zpívání si umíme užít!
Předprodej již probíhá.                                                                                                                                                         Vstupné: 80 Kč

Úterý 
15. listopadu 2022

v 9.00 hodin

CziDivadlo Praha uvádí pro školy i širokou veřejnost

JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
Pohádkový příběh nás přenese do lesního království, kde žijí nejenom zvířátka, ptáčci, ale i křehké bytosti.
Co se může stát, když si lidé chtějí přírodu podmanit a přizpůsobit její zákony svým přáním? A co když si se vzácnými dary nedokážou poradit? Zvítězí sobectví, nebo pokora a láska? O tom vypráví naše 
pohádka. Veselá pohádka přináší ponaučení, zamyšlení a lidovou moudrost. Věříme, že rozpus� lé situace, o které není nouze, rozesmějí malé i velké diváky.
Vstupenky na místě.                Délka: 50 minut                 Představení je určeno dětem od 3 do 11 let.                                                          Vstupné: 70 Kč  

Úterý 
22. listopadu 2022

v 10.30 hodin

Divadelní společnost StageArtCZ uvádí inscenaci i pro širokou veřejnost

LIKE SHAKESPEARE
Jde o autorskou hru o životě a díle největšího dramatika všech dob - Williama Shakespeara. 
Pro tuto originální produkci ji napsal přední český drama� k Pavel Tr� lek. Like Shakespeare snoubí hned několik naučných rovin - alžbě� nské divadlo, dějiny renesanční Anglie, spolu s klasickou 
anglickou i současnou českou literaturou a divadlem. Vše je protkáno úryvky z nejslavnějších her Williama Shakespeara v překladu Jiřího Joska a zazní i Shakespearův sonet o lásce.    
Vstupenky na místě.                Délka: 60 minut                                                                                                                                          Vstupné: 90 Kč   

Sobota 
3. prosince 2022 

v 19.00 hodin

STUDIO DVA divadlo Praha

Ron Hutchinson: MOJE TANGO
Režie: Šimon Caban a Darina Abrahámová             
Hrají: Jitka Schneiderová, Roman Zach a Karel Mařík
Hra je napsaná podle námětu Victorie Fischerové.
Virginie se musí rozhodnout, zda zůstane v pohodlí a bezpečí svého středostavovského britského života, nebo zariskuje a opus�  všechno, co zná, nasedne do letadla, odcestuje dvanáct � síc kilometrů do Buenos 
Aires a naučí se tango. Někdy musíte následovat svoje nohy. A někdy své srdce, abyste zvládli nové kroky svého života. Živá hudba, vášnivý tanec a svůdné, hledající a sebevědomé rytmy, které mohou vše změnit.
Předprodej již probíhá.             Délka: cca 90 minut                                                                                                    Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč  

Úterý 
6. prosince 2022

v 19.00 hodin

DS Vrchlický Jaroměř

Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ
Režie: Eva Urbancová 
Slavná taškařice, která vychází ze situačního mistrovství komedie dell’arte, prozrazuje autorovu schopnost napsat jiskrné, životné postavy.
Vychytralý sluha Truff aldino přesvědčí sám sebe, že je schopný sloužit dvěma pánům současně. Ale vstupuje do vypjaté situace proměn, kdy se milenci hledají a míjejí, totožnost se skrývá i odkrývá, svatby se 
připravují a vzápě�  ruší. Láska a přátelství jsou podrobovány zkouškám. Zmatky a nedorozumění se vrší a zauzlují s vydatným přispěním právě Truff aldina, který se situace snaží řešit, ale přitom si nezapomíná 
přihřívat svoji soukromou polívčičku…
Předprodej již probíhá.                                              Délka: 195 minut včetně přestávky                                              Vstupné: 160 Kč, 140 Kč, 120 Kč 

Středa 
14. prosince 2022

v 19.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU KARLA VLACHA
Zazní nejznámější jak české, tak i světové vánoční písně, včetně slavných „swingovek“ z repertoáru legendárního orchestru Glenna Millera. Kromě našich sólistů uslyšíte dětský sbor Coro Piccolo, který 
koncertu zpěvem českých koled vdechne úžasnou vánoční atmosféru.
Předprodej již probíhá.                                                                                                                                             Vstupné: 370 Kč, 350 Kč, 330 Kč   

Pondělí 
19. prosince 2022

v 19.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT 2022
Účinkují: Komorní orchestr Slávy Vorlové, dirigent: Josef Vlach a Pěvecký sbor Canto ZUŠ Náchod, sbormistr: Zbyněk Mokrejš
Program:           Franti šek Krommer Kramář: Koncert pro dva klarinety a orchestr Es dur, č. 2, op. 91
                           Edward Hagerup Grieg: Z časů Holbergových. Suita ve starém stylu pro smyčcový orchestr, op. 40
                           Luboš Fišer: Vánoční – pro recitaci, sóla, sbor, varhany a orchestr
Předprodej od 7. listopadu 2022.                                                                                                                                     Vstupné: 130 Kč, 110 Kč, 90 Kč

představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá 2021/2022

  listopad 2022

3. koncert ab. cyklu - skupina „K“ 2022/2023

3. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá 2022/2023

Vánoční DÁREK
Pondělí 

23. ledna 2023 
v 19.00 hodin 

Divadlo A. Dvořáka Příbram uvádí inscenaci

Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES
Režie: Irena Dousková                                                                             Hrají: Bára Hrzánová, Jarmila Vlčková a  Libor Jeník
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové.
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní deví� leté školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte suges� vně provází tragikomickými roky husákovské normalizace, tak jak se na počátku 
70. let promítala do světa dě�  i dospělých.
Předprodej od 7. listopadu 2022.                                        Délka: 165 minut včetně přestávky                                                                                                                               Vstupné: 460 Kč, 4 30 Kč, 400 Kč

Připravujeme 

pr� inec 2022

4. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá 2022/2023

3. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá 2022/2023
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Ve středu 26. října 2022 se ve velkém 
sále Městského divadla dr. J. Čížka usku-
tečnilo ustavující jednání Zastupitelstva 
města Náchoda, na kterém nově zvolení 
zastupitelé složili svůj slib. Jednání se zú-
častnilo 26 z celkového počtu 27 zastu-
pitelů.

Po složení slibu následovala volba sta-
rosty a místostarostů – 24 hlasy byl sta-
rostou zvolen Jan Birke (JAN BIRKE PRO 
NÁCHOD),  do  funkce  1.  místostarosty 
(uvolněného  pro  výkon  funkce)  byl  19 
hlasy zvolen Ing. Jan Čtvrtečka (JAN BIR-
KE PRO NÁCHOD), do funkce 2. místosta-
rosty  (neuvolněného) byl 20 hlasy zvo-
len Mgr. František Majer (ODS, STAN, VČ) 
a do funkce 3. místostarosty (rovněž ne-
uvolněného) byl 23 hlasy zvolen Ing. Mi-
lan Vik (PATRIOTI NÁCHODA).

Poté následovala volba zbývajících pěti 
členů Rady města Náchoda (celkem 9 čle-
nů). V tajné volbě byli členy Rady města 
Náchoda zvoleni: 
MUDr. Jan Falta (ODS, STAN, VČ) 
– 23 hlasy,
Mgr. Lenka Hronková 
(JAN BIRKE PRO NÁCHOD) – 24 hlasy,
MUDr. Edita Nováková 
(JAN BIRKE PRO NÁCHOD) – 19 hlasů, 
Bc. Tomáš Magnusek 
(JAN BIRKE PRO NÁCHOD) – 18 hlasů, 
Mgr. Martin Tesař 
(JAN BIRKE PRO NÁCHOD) – 24 hlasy.

Zastupitelé zvolili také předsedy a čle-
ny finančního a kontrolního výboru. 

Nově zvolení členové finančního výbo-
ru: MUDr. Ladislav Tichý, Štěpán Kačer, 
Martin Bertha, Jitka Štimová, Ing. Josef 
Merta, Ing. Pavla Maršíková, Mgr. Karel 
Petránek,  Vladimír  Žák,  Mgr.  Antonín 
Falta. 

Nově zvolení členové kontrolního vý-
boru: Jan Zima, Tomáš Tuček, Petr Jirásek, 
RNDr. Věra Svatošová, JUDr. Dita Vávrová, 
Hana Kopecká, Martin Malý. 

Předsedou finančního výboru byl zvo-
len MUDr. Ladislav Tichý, předseda kon-

Nové vedení města Náchoda 
pro období 2022–2026

trolního výboru bude zvolen na dalším 
jednání.

Zastupitelé města Náchoda 
pro období 2022–2026:
JAN BIRKE PRO NÁCHOD:

1. Jan Birke 
2. Jan Čtvrtečka 
3. Edita Nováková 
4. Tomáš Magnusek 
5. Ladislav Tichý 
6. Radka Lokvencová 
7. Miroslav Brát 
8. Lenka Hronková 
9. Marek Dvorský 
10. Michal Brát 
11. Petr Jirásek 
12. Martin Tesař 

ANO:
1. Jiří Prokop 
2. Renata Klimešová 
3. Jan Zima 
4. Štěpán Kačer 

ZA MODERNÍ NÁCHOD 
S ÚCTOU K TRADICÍM:

1. Jan Ježek 
2. Michal Kudrnáč 
3. Denisa Pokorná 

ODS, STAN, VČ:
1. František Majer 
2. Jan Falta
3. Miroslav Jindra 

PATRIOTI NÁCHODA:
1. Tomáš Žďárský 
2. Milan Vik 

KDU-ČSL:
1. Dita Vávrová 
2. Jan Řehák 

SPD:
1. Martin Bertha 
Další jednání Zastupitelstva města Ná-

choda se uskuteční 14. listopadu 2022.

Pozn. red.: Na společné fotografii chybí 
nově zvolený zastupitel MUDr. Tomáš Žďár-
ský, který byl z ustavujícího jednání Zastupi-
telstva města Náchoda řádně omluven a svůj 
slib složí na dalším jednání ZM.



2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda, 
26. 9. 2022 
Jednání rady města se 
zúčastnilo devět radních. 
Číselný popis u zprávy 
představuje poměr hlasů při hlasování PRO 
– PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření Dohody o ukon-
čení nájemní smlouvy s žadatelem doho-
dou ke 30. 9. 2022.  9-0-0

 RM schválila výsledek výběrového ří-
zení  na  obsazení  nájemního  bytu  č.  3 
v čp. 270 ul. Bílkova, Náchod, a uzavření 
smlouvy o  nájmu tohoto bytu dle předlo-
ženého návrhu.    9-0-0

 RM schválila na žádost příjemce MěSSS 
snížení příspěvku a s tím související uza-
vření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o plnění zá-
vazku veřejné služby obecného hospodář-
ského zájmu dle předloženého návrhu.   
  9-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o prá-
vu provést stavbu a o budoucí nájemní 
smlouvě s fy Velká Pecka, s.r.o., Brno, tý-
kající  se  umístění  boxu  ROHLIK  POIN-
Tu před budovou MěÚ, ul. Němcové čp. 
2020.  9-0-0
ALIS Účetní program KEO04 
– uzavření smlouvy na užívání 
rozšířených licencí  9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy na uží-
vání  účetního  programu  ALIS  KEO04 
s rozšířenými licencemi s fy ALIS, spol. 
s r.o., Česká Lípa.

TELEGRAFICKY:
 RM neschválila dotaci pro organizaci 

SH ČMS – SDH Jizbice na úhradu části ná-
kladů na realizaci sportovní akce Běh Ná-
chod – Dobrošov, která se uskutečnila dne 
5. 7. 2022, z důvodu pozdního podání žá-
dosti o dotaci.  9-0-0

 RM souhlasila s finanční podporou To-
máše Hegera ve výši 30.000 Kč při studiu 
na Univerzity of Cambridge.  9-0-0

Rada města Náchoda, 3. 10. 2022 
Jednání rady města se zúčastnilo sedm rad-
ních, dva byli omluveni. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření Dohody o ukon-
čení  Smlouvy  o  výpůjčce  s  žadatelem 
na část pozemkové parcely č. 1134/9, k.ú. 
Náchod, v majetku města k 31. 12. 2022.   
  7-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o ná-
jmu nebytového prostoru v ul. Deniso-
vo nábřeží (stará poliklinika) sloužícího 
k podnikání s fy INNORTO s.r.o., Náchod, 
na provozování ortodoncie.   7-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o zří-
zení věcného břemene na pozemcích č. 
612/2, 612/7, 716/5, 1985/2 a 2168, vše k.ú. 
Náchod, v majetku města, s fy CETIN a.s., 

pro zřízení podzemního telekomunikač-
ního vedení v délce 32,8 m dle předlože-
ného návrhu.   7-0-0

 RM schválila pachtovní smlouvu s žada-
telem na propachtování části pozemkové 
parcely č. 586/3 o výměře 20 m2 za účelem 
zřízení zahrádky.  7-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o zří-
zení věcného břemene s fy VAK Náchod 
a.s. na uložení vodovodu a splaškové ka-
nalizace zasahující do pozemkové parcely  
č. 347, k.ú. Bražec, a do pozemkové par-
cely č. 462/1, k.ú. Staré Město n. M., oboje 
v majetku města.  7-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu 
části pozemku v majetku města č. 2067/1, 
k.ú. Náchod, se SŽD Praha.  7-0-0

 RM schválila pachtovní smlouvu se ža-
datelem  na  propachtování  pozemkové 
parcely č. 1879/1 o výměře 45 m2, k.ú. Ná-
chod, v majetku města, za účelem zřízení 
veřejné zahrádky.  7-0-0

 RM schválila pachtovní smlouvu se ža-
datelem  na  propachtování  pozemkové 
parcely č. 705/1 o výměře 150 m2, k.ú. Ná-
chod, v majetku města, za účelem zřízení 
zahrádky.   7-0-0

 RM schválila uzavření Nájemní smlou-
vy s žadatelem na pronájem pozemkové 
parcely č. 1134/9, k.ú. Náchod, v majetku 
města, za účelem rekonstrukce parkoviš-
tě.  7-0-0

 RM schválila uzavření Nájemní smlou-
vy o pronájmu části pozemkové parcel0y  
č. 123, k.ú. Staré Město n. M., o výměře 
120 m2, v majetku města, za účelem užití 
manipulační plochy dle předloženého ná-
vrhu.  7-0-0

 RM schválila uzavření Nájemní smlou-
vy o pronájmu části pozemkové parcely  
č. 123, k.ú. Staré Město n. M., o výměře  
24 m2, v majetku města, za účelem užití 
manipulační plochy.  7-0-0

 RM souhlasila s navýšením rozpočtu 
na rok 2022 školám a školským zaříze-
ním zřízeným městem Náchod z důvodu 
nárůstu cen energií.  7-0-0

  RM  souhlasila  s  vydáním  souhlasu 
města Náchoda s odstavným a parkova-
cím stáním na komunikacích přilehlých 
ke stavbě v ul. Raisova, Náchod, pro vy-
tvoření devíti parkovacích stání, pro fy 
NEMODO s.r.o., Náchod.  7-0-0
Oprava a nátěr fasády objektu Babí čp. 
50, Babí u Náchoda  7-0-0

 RM souhlasila se změnou č. 1 uzavřené 
objednávky s fy Vše pro stavby s.r.o., Ná-
chod, kde dochází ke změně termínu do-
končení prací na akci opravy a nátěru fa-
sády objektu Babí čp. 50, Babí u Náchoda.

TELEGRAFICKY:
 RM jmenovala dle předloženého návrhu 

předsedu a členy konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování na ve-
doucí pracovní místo ředitele/ředitelky 
MŠ Havlíčkova, Náchod.   7-0-0

 RM souhlasila s přijetím účelově urče-
ného finančního daru ZŠ TGM, Náchod, 

od fy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., ve výši 
127.980 Kč v  rámci projektu Obědy pro 
děti.  7-0-0

 RM souhlasila  se zvýšením nejvyšší-
ho počtu žáků MŠ a ZŠ Montessori s.r.o., 
Náchod, na 55 žáků a zároveň souhlasila 
se zřízením lesní MŠ v rámci činnosti MŠ 
a ZŠ Montessori s.r.o., Náchod.  7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
Aremic s.r.o., Praha, na opravu detektorů 
elektronického zabezpečovacího systému 
v budově SVČ Déčko, ul. Zámecká čp. 243, 
Náchod.  7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky s fy BE-
ZEDOS s.r.o., V. Poříčí, na dokončení drob-
ných  akcí  v  ul.  Žižkova,  v  ul.  V  Úvozu 
a úpravy přístřešku pro kola v ul. Němco-
vé čp. 2020, vše Náchod.  7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro p. L. 
Brandovou, Zábrodí, na vypracování pro-
jektové dokumentace a rozpočtu na re-
konstrukci kanalizační přípojky v ul. Zá-
mecká a stavební úpravy suterénu ZUŠ 
Náchod.  7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro p. J. 
Krause, Náchod, na opravu komínu v bu-
dově táborové základny SVČ Déčko ve Viž-
ňově.  7-0-0

 RM nesouhlasí s nabídkou fy nextbike 
CZECH REPUBLIC, s.r.o., Olomouc, a pově-
řila odbor dopravy odpovědí na nabídku. 
  7-0-0

  RM  schválila  zamítání  všech  žádos-
tí o zábor prostoru Masarykova náměs-
tí  pro  účely  umístění  prodejních  stán-
ků s výjimkou konání Farmářských trhů 
a akcí pořádaných městem Náchod.  7-0-0

  RM souhlasila se změnou místní úpravy 
provozu spočívající v doplnění stávající-
ho svislého dopravního značení Parkovi-
ště o dodatkovou tabulku s textem „Pou-
ze obyvatele Náchoda“.  7-0-0

 RM nesouhlasí s navýšením členského 
příspěvku Svazu cestovního ruchu Klad-
ské pomezí, z.s., Náchod, od r. 2023. 7-0-0

Rada města Náchoda, 11. 10. 2022 
Jednání rady města se zúčastnilo devět rad-
ních. 
SVČ Déčko 
– regulace topného systému 9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a  schválila  vystavení  objednávky  pro 
p. P. Přibyla – REGOM, Náchod, na regu-
laci topného systému v budově čp. 243, ul. 
Zámecká – sídlo SVČ Déčko Náchod.
Novostavba tenisové haly a stavební 
úpravy tenisového areálu v Náchodě – 
Bělovsi“  9-0-0

 RM souhlasila s nabídkou na zakázku 
zadanou  v  podlimitní  veřejné  zakázce 
na stavební práce č. 134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek, v platném zně-
ní „Novostavba tenisové haly a stavební 
úpravy tenisového areálu v Náchodě – Bě-
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lovsi“. Zároveň schválila uzavření Smlou-
vy o dílo s fy Průmstav Náchod s.r.o., Ná-
chod, na základě předložené nabídky. 

TELEGRAFICKY:
  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 

a schválila vystavení objednávky pro fy 
Vše pro stavby s.r.o., Náchod, na opravu 
zateplení  špalet na objektu čp. 897, ul. 
Bartoňova, Náchod.   9-0-0

 RM vzala na vědomí návrh odpovědi 
na petici obyvatel z ul. Za Přádelnou, Ná-
chod.   9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky s Ing. H. 
Seinerem, Pardubice, na zpracování audi-
tu bezpečnosti pozemní komunikace, po-
vinné přílohy žádosti o dotaci z plánova-
né 40. výzvy IROP 2021-2027, na projekt 
„III/28526 Jizbice – Lipí – Náchod – chod-
níky“.   9-0-0

Rada města Náchoda, 17. 10. 2022 
Jednání rady města se zúčastnilo devět rad-
ních. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM svěřila rozhodování o uzavírání ná-
jemních smluv na byty, kde stávající ná-
jemní vztah vznikl historicky bez uzavře-
ní nájemní smlouvy, MěÚ.   9-0-0

  RM  schválila  uzavření  Dodatku  č.  9 
k Nájemní smlouvě s organizací Pferda 
z.ú., na pronájem majetku v majetku měs-
ta.  9-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o zříze-
ní věcného břemene s fy innogy Energo, 
s.r.o., Náchod.  9-0-0

 RM schválila výpověď pachtovní smlou-
vy uzavřené s žadatelem z důvodu prodle-
ní s úhradou pachtovného.  9-0-0

 RM schválila uzavření Nájemní smlou-
vy s fy V + V s.r.o., Rychnov n. K.  9-0-0

 RM schválila ukončení současné Smlou-
vy o nájmu bytu č. 2, čp. 276, ul. Bartoňo-
va, Náchod, k 31. 10. 2022 a uzavření nové 
Smlouvy o nájmu bytu dle předloženého 
návrhu.  9-0-0

 RM schválila ukončení Smlouvy o ná-
jmu bytu č. 2, čp. 40, Vysokov u Náchoda, 
a uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1, čp. 
40, Vysokov u Náchoda.  9-0-0

 RM schválila výsledek výběrového ří-
zení na obsazení nájemního bytu č. 12, 
čp. 294, ul. Borská, Náchod, a uzavření 
Smlouvy o nájmu bytu.  9-0-0

 RM revokovala usnesení č. 180/3758/22 
pod č. 4416/2021 ze dne 7. 3. 2022 a schvá-
lila uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti s fy ČEZ Distribu-
ce, a.s.   9-0-0

  RM  souhlasila  s  vydáním  souhlasu 
města Náchoda s odstavným a parkova-
cím stáním na komunikacích přilehlých 
ke stavbě v ul. Raisova, Náchod, pro vy-
tvoření 9 parkovacích stání, pro fy NEMO-
DO s.r.o., Náchod.  9-0-0
Kino Vesmír – čerpání fondu investic 
– 4. etapa tech. zhodnocení počítačové 
sítě  9-0-0

 RM souhlasila s čerpáním fondu inves-
tic ve výši 6.737 Kč pro příspěvkovou or-
ganizaci Kino Vesmír, Náchod. Finanční 
prostředky  budou  použity  na  zajištění  
4. etapy technického zhodnocení stávají-
cí počítačové sítě.
Žádost o navýšení dotace 
Beránek Náchod – osvětlení  9-0-0

 RM schválila navýšení dotace pro orga-
nizaci Beránek Náchod a.s. pro rok 2022 
ve výši 901.450 Kč vč. DPH na úhradu vý-
měny svítidel a stmívačů v celé budově 
Městského divadla Dr. J. Čížka za účelem 
snížení nákladů na elektrickou energii.
Cenová nabídka na zpracování projekto-
vé dokumentace na novostavbu úpravny 
vody ze zdroje IDA I v Bělovsi 

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro pro-
jekční atelier  Ing.  J. Matoulek, Náchod, 
na zpracování projektové dokumentace 
na novostavbu úpravny vody ze zdroje 
IDA I v Bělovsi.
III/28526 Jizbice – Lipí – Náchod – chod-
níky, předložení žádosti o dotaci  9-0-0

 RM schválila předložení žádosti o dota-
ci na projekt „III/28526 Jizbice – Lipí – Ná-
chod – chodníky“ do 40. výzvy IROP – In-
frastruktura pro bezpečnou nemotorovou 
dopravu – SC 6.1 (MRR) vyhlášené Minis-
terstvem pro místní rozvoj ČR.

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí informaci o předá-

ní případu vymáhání dlužné částky a do-
sažení vyklizení bytu č. 4, čp. 270, ul. Bíl-
kova, Náchod právnímu zástupci města.  
  9-0-0

 RM vzala na vědomí  zápis  z  jednání 
letopisecké a místopisné komise ze dne 
22. 9. 2022.   9-0-0

 RM schválila na návrh škodní a likvi-
dační komise ze dne 6. 10. 2022 vyřazení 
dlouhodobého hmotného i nehmotného 
majetku dle návrhu.  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky s fy Eco-
-Aqua-Servis, s.r.o., Praha, na zpracová-
ní projektové dokumentace na dodávku 
úpravny vody ze zdroje IDA I pro prame-
ník Jakub v Bělovsi.  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky s fy ATE-
LIER TSUNAMI s r.o., Náchod, na zpraco-
vání projektové dokumentace pro společ-
né územní a stavební řízení na akci park 
Velké lázně v Bělovsi.  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
ATELIER TSUNAMI s r.o., Náchod, na úpra-
vu projektové dokumentace Park  lázně 
Běloves.  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro p. J. 
Pavla, Náchod, na doplnění těsnění oken 
v budově Bartoňovy vily (SVČ Déčko), čp. 
243, ul. Zámecká, Náchod.  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro p. A. 
Mervarta, Pohoří, na vyhotovení geome-
trických plánů pro věcná břemena na ka-
nalizační  přípojky  vybudované  v  sou-
vislosti  se  stavbou  –  Náchod  –  Jizbice, 
splašková kanalizace II. etapa.  9-0-0

 RM vzala na vědomí nové složení pra-
covní skupiny pro regeneraci Městské pa-
mátkové zóny Náchod ve složení: město 
Náchod – Ing. J. Čtvrtečka, místostaros-
ta, předseda pracovní skupiny; KÚ KHK 
– PaedDr. T. Baudišová, odborná referent-
ka památkové péče; NPÚ ÚOP Josefov – 
Ing. Arch. V. Paterová, památkář; Muze-
um Náchodska, p.o. KHK – Mgr. Oldřich 
Schejbal, ředitel; Státní okresní archiv Ná-
chod – Mgr. Jan Čížek, archivář; MěÚ Ná-
chod – Ing. A. Lipovská, vedoucí odboru 
výstavby a územního plánování, J. Nývl-
tová, odborný pracovník územního pláno-
vání, Bc. V. Hamplová, odborný pracovník 
památkové péče; město Náchod – B. Vo-
borník, vedoucí odboru investic a  rozvo-
je města, E. Zákravská, odborný pracov-
ník investic.   9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky s fy SIL-
VAGRO s.r.o., Zábrodí, na provedení akce 
oplocení hřiště Myslbekova.  9-0-0

SNĚHÁNKY SE SV. MARTINEM 
V NÁCHODĚ NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

Pátek 11. listopadu 2022

   9.00 –18.00 Martinský řemeslný trh

 10.00 –15.00 Soutěž pro děti Putování za sněhovou vločkou

 11.00 Otevírání svatomartinského vína

 15.15 –16.15 Soutěže pro děti na pódiu

 16.30 Vystoupení kapely KLAPETO

 17.00 Setkání se sv. Martinem na Kamenici u Itálie a průvod

 17.15 –17.30  Přivítání sv. Martina v Náchodě na náměstí

Vstupné zdarma. Změna programu vyhrazena.
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V měsíci září 2022  
se v náchodské porodnici narodilo 9 náchodských občánků  
– 7 chlapců a 2 děvčátka.
V měsíci září 2022 bylo celkem 16 svatebních obřadů.
Uveřejnění svolili:
  9. 9.  Jaroslav Koukol, Náchod
    Jarmila Gangurová, Náchod
 24. 9.  Michal Vacek, Nový Hrádek
    Šárka Lantová, Nový Hrádek
 24. 9.  Jan Kolářský, Dolní Radechová
    Michaela Jará, Náchod 

  

Dobrý den, milí čtenáři Ná-
chodského zpravodaje.

Dovolte,  abych  se  vám 
představila. Jmenuji se Dana 
Černá a  jsem autorkou kni-
hy Zvládej překážky, podti-
tul Příběh onkologické paci-
entky, která vás na krátkou 
chvíli zavede do světa onko-
logických pacientů.

Knihu jsem se snažila na-
psat tak, aby čtenář měl do-
jem,  že  vedle  něho  sedím 
a vyprávím mu svůj příběh 
o překonávání překážek spo-
jených  s  onkologickou  léč-
bou. Zároveň se chci podělit 
o osobní zkušenosti nasbíra-

né v tomto nelehkém období mého života. Jsem totiž přesvěd-
čená a v posledních měsících se mi to potvrzuje, že onkologič-
tí pacienti ochotní o svém onemocnění otevřeně mluvit zvládají 
léčbu a vše s ní spojené lépe. I reakce okolí je jiná, neboť místo 
lítosti, která nikomu nepomůže, nabízí cílenou pomoc v oblas-
tech běžných činností, jež jsou zejména v době podávání che-
moterapií pro pacienta velkou zátěží. Jedná se o nákupy, pomoc 
v domácnosti, odvoz na vyšetření a podobně.

Jedním z impulzů k napsání knihy byla i skutečnost malé in-
formovanosti veřejnosti o onkologickém onemocnění a velkého 
množství omylů šířených mezi laiky. Jako příklad uvedu, že ne 
všem onkologickým pacientům vypadají vlasy. To záleží na dru-
hu chemoterapie. Ani každý pacient nemusí podstoupit chemo-
terapie či ozařování. Na toto má vliv druh a rozsah onemocnění. 
Délka léčby je u každého pacienta jiná. U mě trvala dvacet jedna 
měsíců včetně zdlouhavé rekonvalescence po závěrečné operaci.

Věřte však, že v dnešní době moderní medicíny a aktivního 
přístupu pacienta je možné se uzdravit. Důležité je včasné od-
halení onkologického onemocnění. Proto se tak často zdůrazňu-
je potřeba prevence.

Velikou oporou v době léčby mi bylo hledání studánek a pra-
menů v našem kraji, proto této činnosti věnuji v knize poměrně 
velký prostor v podobě článků z jednotlivých výprav obohace-
nych spoustou fotografií. Za studánkami jsem putovala napří-
klad v okolí Červeného Kostelce, v Krkonoších, v Broumovských 
stěnách či Orlických horách. Pěší turistika spojená s hledáním 
studánek a pobyt v přírodě mi dodávaly tolik potřebné síly tě-
lesné i duševní. Najednou jsem si začala všímat maličkostí, které 
jsem dříve neviděla, neboť pro mě byly všední. Otevřel se mi zce-
la nový svět. Začala jsem vnímat tu obrovskou zázračnou léčivou 
moc přírody. Každá studánka, kterou jsem našla, mě svoji dra-
vostí a klidem zároveň utvrzovala v přesvědčení, že se uzdravím.

Musím se přiznat, že se mi v našem kraji vždy líbilo, ale až hle-
dáním studánek a pramenů vnímám, v jak nádherném prostře-
dí žijeme a jaké klenoty nám příroda našeho kraje nabízí. Pova-
žuji to za úžasný zázrak.

Na výpravy za studánkami se vydávám i nyní. V době psaní 
tohoto článku jsem podnikla několik horských túr se studánka-
mi ve Špindlerově Mlýně. V letních měsících jsem si splnila mno-
haleté přání a navštívila jsem s kamarádkou dvakrát Šumavu.

Od vydání knihy v březnu letošního roku uplynul již nějaký 
čas. Během této doby se uskutečnilo několik besed o mé knize. 
Podařilo se mi také rozvézt knihy do mnoha městských kniho-
ven od Nymburka po Vamberk a od Jičína po Chrudim.

21. 9. 2022 pořádala Oblastní nemocnice Náchod a.s. na Masa-
rykově náměstí v Náchodě akci Kroky pomáhají, aneb den s on-
kologií, které jsem se zúčastnila jako host se svojí knihou. Veli-

ce si toho vážím a děkuji, že jsem mohla být součástí této akce.
V současné době docházím na pravidelné kontroly a čekají mě 

rehabilitace na podporu lymfatického systému.
Pokud se chcete dozvědět víc o mé onkologické léčbě a sezná-

mit se s přírodními skvosty, které nám nabízí náš kraj, pak vám 
doporučuji moji knihu Zvládej překážky, podtitul Příběh onko-
logické pacientky.

Moje motto zní: „Překážky jsou od toho, aby se překonávaly!“
Vážení čtenáři, děkuji vám za váš drahocenný čas, jenž jste 

věnovali mému článku a přeji vám všem hodně zdraví, a aby se 
vám dařilo úspěšně zvládat všechny překážky, které nám s se-
bou život přináší v různých podobách.

Děkuji redakci Náchodského zpravodaje za poskytnutý prostor.
Dana Černá, autorka článku a knihy Zvládej překážky

Příběh onkologické pacientky
e-mail: zvladej.prekazky@seznam.cz
Knihu lze koupit: Knihkupectví Horová, Palackého 26, Náchod, 
Tel.: 491 426 622, e-mail: info@knihkupectvihorova.cz

Zvládej překážky, 
podtitul Příběh onkologické pacientky

ADVENTNÍ SETKÁNÍ

1. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 27. listopadu 2022 v 17 hodin
Masarykovo náměstí
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
v programu účinkují:
Církev římskokatolická a Českobratrská církev evangelická

Adventní koncert
kostel sv. Vavřince v 17.30 hodin
Jiří Sycha – barokní housle & Filip Dvořák – cembalo
soubor FlautiNa ZUŠ Náchod

Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován
na pečovatelskou službu Oblastní charitě Náchod

MĚSTO NÁCHOD A EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ VÁS ZVOU NA TRADIČNÍ

2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 4. prosince 2022 v 17.00 hodin
Masarykovo náměstí
v programu účinkují:
Církev bratrská a Církev adventistů sedmého dne

3. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 11. prosince 2022 v 18.00 hodin
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka – velký sál
Svobodný advent:                                            
komponovaný večer náchodských církví
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POZVÁNKA

Den válečných veteránů
11. 11. 2022

Nové Město nad Metují (před budovou hasičské zbrojnice) v 9.45 hodin
Náchod Raisova ulice (před budou školní jídelny) v 10.20 hodin 

Znovu se připojujeme k demokraciím, které uctívají padlé všech válek. 
 

 
v pátek 11. listopadu 2022 v 11.00 hodin

 

u památníku na Dobrošově
 

za účasti vedení Města Náchoda, zástupců ČSBS a dalších organizací

 
  Odjezd autobusu na Dobrošov: 

     Předpokládaný návrat mezi 12.30–13.00 hodin.

Jan Birke 
starosta města Náchoda

 

Mgr. Milan Andres  
předseda OV ČSBS Náchod    

 1. 11. 2022 u Jiráskova gymnázia
DRED: Pěkná procházka poetickými pokoutími
Zahajovací DREDí performance. Procházka s několika zastávka-
mi od Jiráskova gymnázia ke GVUN Malá u Itálie. Místně speci-
fi cká poezie ve stylu site specifi c a rite specifi c čili site rite spe-
cifi c. Vstupné dobrovolně vysoké

 8. 11. 2022 19.00 Městská knihovna 
Petr Váša: Večer fyzického básnictví
Performer, zpěvák, hýbač, básník, textař, muzikant, tanečník, 
mim, herec, autor, řváč, syčák, výtvarník, výtečník  ...unikát 
a tradiční host Náchodských Dnů poezie
Vstupné v předprodeji TIC Náchod 80 Kč/na místě 100 Kč

 10. 11. 2022 19.00 Městská knihovna 
Mirek Kemel a Vladimír Javorský
Bytostné písničkářství z hospody i z baru, z divadla i od tábo-
ráku. Nejen muziaknta a nejen herec v autorském večeru pís-
ní o něčem.
Vstupné: v předprodeji TIC Náchod 80 Kč/na místě 100 Kč.

 11. 11. 2022 19.00 Městská knihovna
Zuzana Gabrišová: Milá Mácho/ a Sacraṕ s
Setkání  s editorkou antologie českých básnířek od poloviny 
19. století po současnost. Zuzana Gabrišová, editorka a básníř-
ka, představí svoji letos vydanou antologii, která přináší ucele-
ný přehled tuzemských autorek na poli poezie. Večer doprovodí 
zhudebněnými texty básnířek skupina Sacraps.

 15. 11. 2022 19.00 – Městská knihovna
Petr Borkovec
Autorské čtení a setkání s jedním z nejvýraznějších českých bás-
níků současnosti, držitelem cen Jiřího Ortena i Josefa Jungman-
na, několikanásobným nominantem na cenu Litera.
Vstupné 60 Kč

 18. 11. 2022 19.00  – Aula Jiráskova gymnázia
Convivium Jaroměř: Viktorka
Inscenace vycházející ze známého romantického příběhu ukry-
tého v realisticko-pohádkové Babičce ostře nabodnutá korspon-
dencí její autorky Boženy Němcové. „Já pocítila v životě mnoho 
bolesti, trpkých klamů, byla jsem na pokraji zoufalství – avšak 
navzdor tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem!“ (H. Juren-
kovi, koncem roku 1854). Vstupné 60 Kč.

 22. 11. 2022 19.00  – Aula Jiráskova gymnázia
DREJG: Havranec/Krkavan
Scénická koláž z více než dvou desítek českých překladů slavné 
básně E. A. Poea přečtená skrze jeho esej Umění básnické sklad-
by. Vstupné 60 Kč

 24. 11. 2022 19.00  Kostel sv. Michaela Archanděla
Zdeněk Volf/ Tereza Šustková/ Veronika Rajtr Pavlová: Stále dr-
žet za ruku. Autorské vystoupení básníka Zdeňka Volfa a bás-
nířky Terezy Šustkové s doprovodem houslistky Veroniky Rajtr 
Pavlové. Vstupné 60 Kč.

 25. 11. 2022 19.00  – Aula Jiráskova gymnázia
Achtung! 21: Hibernace
Bůh koní a van přišel, aby probudil Titány hudebního Podsvětí. 
Kapela Achtung! 21 přichází žehnat lidu enormní dávkou bizar-
ní hudby. Vytržení ze spánku přineslo nečekaně šťavnaté plody. 
Nechte se omámit pa/chutí jejich tvorby. Milují Vás a Vy je také...
Vstupné 60 Kč
   29. 11. 2022 19.00  – Aula Jiráskova gymnázia
Tara Fuki. Legenda české alternativy a worldmusic poprvé v Ná-
chodě! Hudba z pavoučích vláken země snů tiše rozplétá me-
lancholický eros krajiny... v něm odkrývá hlasy, které konejší...
ANDREA KONSTANKIEWICZOVÁ – VIOLONCELLO, ZPĚV, HANG
DOROTA BAROVÁ – VIOLONCELLO, ZPĚV
Vstupné v předprodeji ITC Náchod 150 Kč/ na místě 190 Kč

Náchodské Dny poezie 
– listopad 2022 – 13. ročník
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Na počátku listopadu vzpomínáme 
zesnulých, svých nejbližších i těch, 
jichž jsme si vážili, s nimiž jsme se 
přátelsky  scházeli,  jejichž  odkaz 
nebo dílo nás oslovilo.
1632 – 29. 11. zemřel „zimní král“ 
Fridrich Falcký,  který  po  bělo-
horské  bitvě  utíkal  přes  Náchod 
do Slezska. Jeho útěk nám dodnes 
připomíná „ztracená podkova“ jeho 
koně na Karlově náměstí. 
1747 – 6. 11. se v dnešní Hurdálko-
vě ulici narodil Josef František Hur- 
dálek, pozdější biskup litoměřický, 
významná osobnost osvícenského 
období.
1852 – 18. 11. se v Miroticích u Pís-
ku  narodil  Mikoláš Aleš.  Pro  ná-
chodskou radnici navrhl sgrafita, 
podílel  se  i na oponě, kterou Ná-
chod získal pro své divadlo.
1897 – 24. 11. se v Kolíně narodil 
Josef Škvorecký,  otec  známého 
spisovatele.  I  on  byl  významnou 
osobností  náchodského  kulturní-
ho života, zejména v ochotnickém 
divadle. Režíroval, vytvořil i desít-
ky rolí. Zemřel v Praze o Vánocích 
1967. 
1912 – 17. 11. se v Praze narodil aka-
demický malíř Václav Alois Šrůtek. 
Dětství a mládí prožíval v Náchodě, 
v rodovém domě Šrůtků – vinárně 
U Slovana.
1937 – 3. 11. zemřel v rodném Ná-
chodě učitel a regionální spisovatel 
Karel Pleskač. Psal humorné i váž-
né povídky ze života na Náchodsku, 
o dětství a mládí Boženy Němco-
vé napsal knížku Ratibořická idyla, 
v níž shromáždil i informace od pa-
mětníků.
1952 – 9. 11.  se  narodil  význam-
ný přírodovědec, profesor zdejšího 
gymnázia, později docent na Uni-
verzitě Hradec Králové RNDr. Vác-
lav Ducháč.
1962 – 24. 11. se narodil sochař Zde-
něk Farský, s jehož díly se setká-
váme na Náchodském výtvarném 
podzimu.
1992 – 7. 11. zemřel po tragické do-
pravní nehodě muž tragického osu-
du Alexandr Dubček.
2007 – 24. 11. zemřel MUDr. Lubor 
Nesládek, náchodský lékař a bás-
ník.
2012 – 18. 11.  zemřel plk. Rudolf 
Macek, významný představitel III. 
odboje.

Přípravy nového zimního magazínu Klad-
ského pomezí míří do finále! Na pultech in-
formačních center se objeví v průběhu lis-
topadu a jako vždy bude k dostání zdarma. 
Elektronickou verzi již tradičně najdete 
na našich webových stránkách. Na co všech-
no se v něm můžete těšit? 

Magazín přinese inspiraci na aktivní 
trávení zimního času v Kladském pome-
zí. I během chladnějších měsíců si mnozí 
z nás rádi provětrají hlavu na čerstvém 
vzduchu, proto je pro čtenáře připraveno 
hned několik nápadů na pěší výlety. Vy-
dejte se podél řeky Metuje do Malých láz-
ní Běloves, zažijte romantickou atmosfé-
ru zasněženého Babiččina údolí a objevte 
historii krajiny „města na skále“ na letos 
otevřené Geostezce v Libchyňském údolí. 

Zimní magazín 
Kladského pomezí je na cestě

Nádherné přírodní scenérie vás nadchnou 
i během návštěvy skalního okruhu v Adr-
špachu nebo při výhledu z rozhledny Ji-
ráskovy turistické chaty na Dobrošově, 
která v příštím roce oslaví rovných 100 
let své existence! Chybět nebudou ani in-
formace o lyžařských trasách v našem re-
gionu.

V magazínu samozřejmě najdete i za-
jímavé tipy na kulturní akce. Podrobněji 
se zaměříme na Loutkářský festival v Čer-
veném Kostelci a již tradiční Josefovský 
masopust. Za netradičními zážitky vás 
zavedeme do Rtyně v Podkrkonoší, kde 
připravují adventní procházky s ponoc-
ným, ale také do Hronova, na komento-
vané prohlídky Jiráskova divadla.

O víkendu 1. a 2.  října 2022 proběhl 
v prostorách hotelu U Beránka v Nácho-
dě již druhý ročník faleristické konferen-
ce. Po úspěšném prvním ročníku v loň-
ském roce se mohli účastníci opět těšit 
na zajímavé příspěvky. Letošní ročník byl 
zaměřen na 100. výročí založení Řádu Bí-
lého lva a postavu Dr.  Jiřího Stanislava 
Gutha-Jarkovského, který měl úzké osob-
ní vazby na Náchod. V sobotu odpoled-
ne vystoupil se svým příspěvkem Bc. Ri-
chard Švanda, který přítomným pohovořil 
o osobě Gutha-Jarkovského a o jeho myš-
lence na vznik nového československého 
řádu v letech 1921 a 1922. Paní PhDr. Eliš-
ka Havlová přítomné seznámila s archiv-
ními prameny uloženými v Archivu Kan-
celáře prezidenta  republiky, v nichž se 
dají dohledat velmi zajímavé informace 
o udělování Řádu Bílého lva. Dále vystou-
pil pan Bc. Roman Štér, který přednesl 
zajímavý referát na téma Československá 
cena míru. Posledním vystupujícím byl 
JUDr. Vladimír Jašek, který podrobně po-
psal genezi Řádu socialismu. V jeho pří-
spěvku zaznělo, že řád byl udělen pouze 

Faleristická konference podruhé v Náchodě
ve dvou případech, a to prezidentovi Kle-
mentu Gottwaldovi a Rudolfu Slánskému. 
Osudy tohoto řádu byly velmi zajímavé 
i proto, že málokdo mohl v České republi-
ce zhlédnout tato vyznamenání na vlast-
ní oči. Proto bylo obrovským překvape-
ním, když pan JUDr. Jašek na konferenci 
dovezl oba tyto udělené řády, které jsou 
jakýmsi „svatým grálem“ české faleristi-
ky. Nedělní program byl věnován návště-
vě zámku v Náchodě, kde si účastníci pro-
hlédli nový návštěvnický okruh věnovaný 
knížecí rodině Schaumburg-Lippe.  

Všichni zúčastnění si program konfe-
rence velmi pochvalovali a vyjádřili přá-
ní, aby se i v příštím roce uskutečnil třetí 
ročník v Náchodě. Doufám, že se mi poda-
ří jejich přání splnit. Tento druhý ročník 
by nemohl proběhnout bez finanční pod-
pory Královéhradeckého kraje a vydatné 
pomoci vedení a personálu hotelu U Be-
ránka v Náchodě, města Náchoda a Čes-
ké numismatické společnosti. Tímto všem 
děkuji za podporu. 

Bc. Richard Švanda, 
hlavní organizátor akce
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Státní zámek a fortifikační stavby v Náchodě
10. Lehké opevnění z let 1936–1938

V lehkém opevnění se v průběhu více než dvou let jeho výstav-
by objevily dva základní systémy. Tzv. objekty starého typu, dří-
ve označované jako vz. 36, vycházely pravděpodobně z francouz-
ských předloh. První tyto objekty vznikly v polovině roku 1936 
a do přelomu let 1936–1937 bylo na nejohroženějších místech hra-
nice dokončeno téměř 900 těchto pevnůstek. Byly to jednoduché, 
většinou dvoustřílnové (typ A a B) nebo třístřílnové (typ C) objek-
ty pro čelní kulometnou palbu stavěné na svazích přivrácených 
k nepříteli a tedy poměrně snadno zranitelné nepřátelským dělo-
střelectvem. Okolím Náchoda probíhal úsek I.d – Náchod pokrý-
vající úsek státní hranice od vrcholu Stenka u Olešnice v Orlických 
horách po Malé Poříčí. Zemské vojenské velitelství Praha zadalo 
výstavbu jeho 31 objektů 4. června 1936 náchodské stavební fir-
mě Václav Kareš, stavební dozor prováděl škpt. pěch. Jindřich Šil-
hánek. Za mobilizace v r. 1938 neměly tyto objekty stálou osád-
ku nebo je obsazovali příslušníci Stráže 
obrany státu (SOS) střežící předpolí pev-
nostní linie. Po zničení německou správou 
za okupace v r. 1939 se na Náchodsku do-
choval jediný objekt – č. 53, dvoustřílno-
vý typu A ve svahu nad celním deklaran-
tem v Bělovsi. 

Druhým, mnohem dokonalejším systé-
mem lehkého opevnění, byly tzv. objek-
ty nového typu, dříve označované  jako 
vz. 37, stavěné od poloviny roku 1937. Populární „řopíky“ (po-
dle zkratky ŘOP – Ředitelství opevňovacích prací) vycházely kon-
strukčně z tehdy již budovaných těžkých objektů, používaly pro 
pasívní ochranu výhodnějších bočních paleb a tvořily souvislé 
linie kulometných stanovišť podél celé hranice Československa 
(s výjimkou hranic s Polskem a Rumunskem). Výjimečně se s nimi 
setkáme i ve vnitrozemí, např. v případě tzv. Pražské čáry – zá-
chytné linie na západ od našeho hlavního města. Bylo vyvinuto 
celkem pět základních typů objektů nového typu (s označením 
A – E) ve třech stupních odolnosti (síla čelní stěny a stropu byla 
80 nebo u zesíleného typu 120 cm). Každá 
z těchto základních variant pak měla mo-
difikace lišící se stranovým uspořádáním, 
výškovým členěním, úhlem os střílen a sí-
lou stěn a stropu. Tento systém zjedno-
dušoval, zrychloval a zlevňoval výstav-
bu i díky možnosti využití typizovaného 
vnitřního zařízení. Všechny typy těchto 
nových lehkých objektů byly (kromě typu 
C) opatřeny zalomenou vstupní chodbič-
kou s vchodovou střílnou a vybaveny jedním až dvěma lehkými 
nebo těžkými kulomety uchycenými v ocelolitinových střílnách 
ve speciálních lafetách. Pod každou střílnou byl umístěn dřevě-
ný střelecký stůl, jenž jednak sloužil k uložení různého vybave-
ní a dále plnil funkci lapače vystřelených nábojnic, které pada-
ly do otevřené bedny pod ním. K pozorování a signalizaci sloužil 
jeden nebo dva periskopy ve stropu pevnůstky a k obraně nepo-
střelovaných částí týlu byl vedle dveří jeden nebo dva granáto-
vé skluzy. Ruční ventilátor zajišťoval dodávku čerstvého vzduchu 
a chránil tak osádku v počtu 3 až 7 mužů před otravou zplodina-
mi vzniklými při střelbě. Ze strany nepřítele byla navíc pevnůstka 
opatřena kamennou rovnaninou a zemním záhozem, který zvy-
šoval odolnost a objekt maskoval. Díky všem opatřením odolá-
val takový objekt zásahům střel ráže 105 mm v normálním, nebo 
155 mm v zesíleném provedení. Do září 1938 se podařilo vybudo-
vat téměř 10 000 těchto pevnůstek.

Stanovení všeobecných tras opevnění a pořadí naléhavosti bu-
dování jednotlivých úseků bylo v kompetenci Ředitelství opev-
ňovacích prací, které také schvalovalo a kontrolovalo podrobné 
návrhy tras a vypracovávalo i všechny stavební a konstrukční vý-

kresy. Jednotlivé úkoly pak rozpracovávala Zemská vojenská veli-
telství. Těžiště činnosti však leželo na velitelstvích ženijního voj-
ska nově vzniklých sborových oblastí (zde II. sboru). Měly plnou 
odpovědnost za operačně – taktické i technicko – administrativ-
ní řízení prací. 

Výstavba jednotlivých úseků byla i v tomto případě zadávána 
tajně vybraným státně spolehlivým soukromým firmám, vzhle-
dem k menší náročnosti a objemu prací to byly většinou zkuše-
né místní firmy. Základní postup prací byl podobný výstavbě těž-
kých opevnění, na základovou desku ve vykopané základové jámě 
bylo ukládáno bednění a ocelová výztuž. Následovala nepřetržitá 
betonáž objektu, norma pevnosti betonu v tlaku byla i zde stano-
vena na minimálně 450 kg/cm2. Po dokončení betonáže byly zho-
toveny vnější omítky, uvnitř zůstalo bednění stěn a stropu, které 
mělo zachycovat případné úlomky betonu při přímém zásahu ob-

jektu. Nakonec byla zasypána základová 
jáma a proveden zemní zához. 

Za mobilizací v květnu a září 1938 obsa-
zovaly dvě linie lehkých opevnění v oko-
lí Náchoda příslušníci I. a II. praporu pě-
šího pluku 48 „Jugoslávie“ pod velením 
plukovníka  Mikuláše  Janovského  a  od  
1. 8. 1938 plukovníka Josefa Malého. Krát-
ce po vzniku Protektorátu Čechy a Morava 
byla většina lehkých objektů na jeho úze-

mí na příkaz německé okupační správy zničena, aby neposloužila 
případnému odboji. To je i případ Náchodska, kde z naprosté vět-
šiny „řopíků“ zůstaly po výbuchu uvnitř umístěných náloží pou-
ze trosky. Zachovaly se jenom ty, které stály nedaleko budov, jež 
by mohly jejich destrukce poškodit.

Stavební úseky lehkého opevnění nového typu byly označová-
ny velkými písmeny abecedy a čísly, jednotlivé objekty pak od se-
veru k jihu pořadovými čísly, nejprve první linie, následovala dru-
há linie. Na dnešním katastru Náchoda a integrovaných obcí byly 
vytyčeny a v červnu 1937 zadány celkem dva úseky. Prvním byl 

úsek E 1 – Náchod – jih, který od 25. 6. 
1937 stavěla již zmíněná firma Václav Ka-
reš a tvořily ho dvě linie objektů za linií 
těžkého opevnění mezi Českou Čermnou 
a údolím řeky Metuje. Celkem zde bylo od  
21. 7. 1937 do 9. 7. 1938 vybudováno 51 
objektů různých typů, z nichž se bez vět-
ších poškození zachovaly pouze dva v Bě-
lovsi, oba typu A s dvěma střílnami (č. 40 
a 240) nedaleko fotbalového hřiště. Druhý 

úsek byl označen jako E 2 – Náchod – sever, stavěla ho mezi údo-
lím Metuje a středem obce Pavlišov renomovaná stavební firma 
Ing. Oskar Goldschmid a Ing. Antonín Hartman z Náchoda. Beto-
náž celkem 37 objektů probíhala postupně od 30. 7. 1937 až do  
15. 10. 1937. Dodnes se dochovalo 8 objektů – dva typu A v Bělovsi 
(č. 39 v ulici Strmá a č. 239 u ubytovny KČT Náchod), čtyři v Babí 
(dva jednostřílnové s bočními střílnami typu D – č. 31 a 32, jeden 
typu A u transformátoru – č. 33 a s čelní střílnou k ochraně komu-
nikace od Bělovse typu E, č. 34) a dva typu A v zástavbě Pavlišova 
(č. 22 a 23). Zde na tento úsek navazoval sousední úsek F 1 Zbečník 
(stavěl Ing. Ota Hányš z Rychnova n. K.), ze kterého stojí mj. dva 
„řopíky“ typu A na Pavlišově (č. 20 u hřbitova a č. 21 v zástavbě). 

K opatřením na posílení obranyschopnosti státu patřilo i zřizo-
vání „zvláštních technických zařízení“ na hranicích. Jednalo se 
o ocelové závory na důležitých komunikacích, kolejnicové uzávě-
ry a terénní úpravy přehrazující méně důležité komunikace. Úko-
lem těchto objektů, budovaných v letech 1936–1937, bylo ztížit ne-
příteli překročení hranice a tím zamezit překvapení její ostrahy.

Mgr. Jan Čížek – Ing. Jiří Slavík

Objekt lehkého opevnění typu A č. 240  
u tenisových kurtů v Bělovsi, foto 1938

Objekt lehkého opevnění typu D č. 246 na svahu 
Dobrošova, foto 1939
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Městské
informační
centrum

Pro nastávající  zimní  sezónu  jsme si 
připravili  novinku  v  podobě  zábavné 
rodinné hry, při které se pobavíte a zá-
roveň  procvičíte  svou  paměť.  Jedná  se 
o náchodské pexeso, které obsahuje 32 
hracích kartiček s ilustrovanými motivy 
náchodských zajímavostí včetně skláda-
cí krabičky. Zakoupíte jej v Městském in-
formačním centru na Masarykově náměs-
tí za 28 Kč.

Vedle pexesa potěšíme nejmladší ná-
vštěvníky také nabídkou dalších suvený-
rů, jako jsou dřevěná joja, textilní hračky, 
Babiččiny pohádky nebo čokoláda.

Upomínkové předměty si u nás může-
te zakoupit i v den státního svátku 17. lis-
topadu, kdy máme obě pobočky otevře-
ny následovně: 
Městské informační centrum 
na Masarykově náměstí: 9–13 hodin
Městské informační centrum Malé lázně 
Běloves: 9–12, 12.30–16 hodin.

Náchod – Příslušníci Aktivních záloh 
Krajského vojenského velitelství v Hrad-
ci Králové v rámci pravidelného vojenské-
ho cvičení trénovali v měsíci říjnu nácvik 
odvodního řízení v Náchodě v hasičské 
zbrojnici. Jeho cílem bylo najít a připra-
vit prostory pro případné odvodní říze-
ní a zajistit spolupráci se zdejším měst-
ským úřadem.

Málokdo ví, že občané České republi-
ky ve věku 18–60 podléhají branné povin-
nosti. Poslední odvodní řízení se v České 
republice konalo v roce 2004. Od té doby 
zajišťuje obranu České republiky plně pro-
fesionální armáda podpořená příslušníky 

Na Zastupitelstvu města Náchoda dne 
16. 1.  1997 byla poprvé do  funkce  člena 
městské rady zvolena Ing. Pavla Maršíková.

Od tohoto dne až do konce volebního 
období v září tohoto roku byla nepřetr-
žitě jedno období v zastupitelstvu města 
a další období jako radní a 14 roků pak ve 
funkci místostarostky.

Její pracovitost, důslednost a svědomi-
tost při řešení svých úkolů, které byly pro 
její skromnost pro mnoho občanů nevi-
ditelné, si zaslouží poděkování a uznání.

Přejeme jí pevné zdraví a radost z vy-
konané práce pro naše město.   M. Š. a J. Š.

Česká armáda trénovala odvody v Náchodě
aktivních záloh. Z nich v Královéhradec-
kém kraji převážná část působí u Pěší roty 
aktivní zálohy Krajského vojenského veli-
telství v Hradci Králové.

mjr. Martina Urbánková, 
KVV Hradec Králové

V  neděli  24.  července  2022  v  sedm 
hodin  ráno  obdržela  Správa  Národní-
ho parku České Švýcarsko od saské strá-
že přírody hlášení o silném sloupci kou-
ře stoupajícím z lesa v oblasti Hřenska. 
Strážci  přírody  na  české  straně  předa-
li hlášení  jednotce Sboru dobrovolných 
hasičů Hřensko za účelem ověření a na-
lezení místa, odkud kouř stoupá. Hasiči 
následně potvrdili oheň v oblasti Malino-
vého dolu u obce Hřensko a iniciovali ha-
sební zásah. Příčinou vzniku požáru byl 
pravděpodobně lidský faktor. Požár se po-
stupně rozšířil na plochu 1000 hektarů. 
K jeho hašení byly povolány sbory z celé 
republiky. Hašení se zúčastnili také pří-
slušníci JSDH Běloves, kteří v rámci rotace 
nasazených jednotek v Hřensku hasili po 
dobu tří dnů. Během srpna a září pak JSDH 
Běloves zasahovala při odčerpávání vody 
během přívalových dešťů a v září pak při 
pomoci odstraňování následků doprav-
ní nehody nákladního vozidla na Vysoko-

Okénko do života SDH Běloves
vě u Náchoda. Začátkem října se členové 
jednotky zúčastnili okrskové cvičení na 
Kramolně. Naši mladí hasiči zahájili nový 
školní rok pravidelnými schůzkami v bě-
loveské hasičárně. Na konci září je čekal 
víkendový pobyt a nyní se pomalu připra-
vují na soutěže, které je čekají v nadchá-
zejícím období.  

Richard Švanda, kronikář SDH Běloves

Poděkování za více než 
25 let práce pro občany 
našeho města
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Spolu s Diakonií Broumov, se na Vás ob-
racíme s žádostí o pomoc se sbírkou tex-
tilního materiálu

Jen díky Vám a Vaší solidárnosti s po-
třebnými je Diakonie Broumov schopna 
naplňovat poslání, kterým je pomoc lidem 
ve  svízelné  životní  situaci. V  současné 
době, v důsledku nepříznivé ekonomické 
a energetické situace, dochází ke zvýše-
ným mimořádným výdajům materiální 
pomoci. Diakonie Broumov má extrémní 
nedostatek textilního materiálu - proto se 
na Vás obrací s žádostí o spolupráci.

Do střediska Diakonie v Náchodě na ad-
rese Kamenice 137 noste prosím veškeré 
nositelné oděvy, péřové přikrývky, byto-
vý textil, obuv (svázanou, nebo jinak fi -
xovanou) a jiné potřeby do domácnosti. 
Středisko je otevřeno od pondělí do pátku 
9.00–16.30 a v sobotu 9.00–11.00.

Mnohokrát Vám všem děkujeme za Vaši 
pomoc, přízeň a sdílení.

SBÍRKA TEXTILU

www.mestonachod.cz
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ADVENTNÍ KONCERT

NEDĚLE 27. 11. 2022
OD 17.30 HODIN
KOSTEL SV. VAVŘINCE, NÁCHOD

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

MĚSTO NÁCHOD VÁS ZVE NA

JIŘÍ SYCHA
barokní housle

 FILIP DVOŘÁK
cembalo

&

PODIVUHODNÉ SONÁTY SLAVNÝCH HOUSLISTŮ BAROKA

 FlautiNa
ZUŠ Náchod
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Plastová okna a dveře

SUPER SLEVY
Naše nabídka:

okna, dveře, parapety, rolety 
interiérové i předokenní venkovní  z PVC

Vyrábíme z německých profi lů: 
Aluplast, Gelan, 

Veka – Vchodové dveře, 
Interierové dveře PORTA Doors, DRE 

Obchodní kanceláře: 

Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 15b
tel. +48 748 664 799, GSM: +48 507 029 701

Opočno pod Orlickými horami , Kodymova 130
Tel + 420 776 831 078

Sídlo fi rmy: Rychnov nad Kněžnou  
Hradební 91, Tel: 776 831 077

NÁBYTEK     SEDACÍ SOUPRAVY
ČALOUNĚNÉ POSTELE     KŘESLA     POHOVKY

AZA NÁBYTEK
HYNČICE 39

549 83

+420 774 038 296
WWW.AZA-NABYTEK.CZ

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NENE

9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 11.00
ZZAVŘENO

VA Š E  S TAV E B N Í  F I R M A
PROJEKCE / STAVBY / MAJORDOM – SPRÁVA NEMOVITOSTÍ / RODINNÉ DOMY
STATING s.r.o., Kostelecká Lhota 100, 517 41 Kostelec nad Orlicí, www.stating.cz

Dobruška zpravodaj 183x57 mm 4B 2022 „Namíchat“

Protřepat, namíchat!
Novinka v Náchodě. Mícháme nejpoužívanější fasádní omítky, 
fasádní nátěry a mozaikové omítky výrobce CERESIT.
Omítku na celý dům vám namícháme do druhého dne.

800 404 010
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ
Školní dny už dávno daly školákům pev-

ný řád a odkrojily první dva podzimní mě-
síce. 

Mimo  každodenní  koloběh  vyučová-
ní a domácích příprav podzim přináší ale 
také pestrou paletu barev a s ní zklidně-
ní a ohlédnutí. 

Rádi vzpomínáme na adaptační kurzy 
6. ročníků (1. turnus 6.A a 6.B, 2. turnus 
6.C a 6.D) zrealizované na přelomu září 
a října v Teplicích nad Metují. Počasí nám 
přálo, a tudíž jsme mohli vyrazit na celo-
denní 18kilometrový výšlap v poměrně 
náročném terénu (přes Lokomotivu a Kra-
ví horu až k zřícenině hradu Skály (Bischof-
stein). V areálu Penzionu Metuje, kde jsme 
byli ubytováni, proběhlo tak i plánované 
sportovní klání tříd v rozličných disciplí-
nách a nutno uvést, že mnohé výkony žáků 
byly opravdu vynikající.

Že se kluci a holky z Komendy sportov-
ních výzev nebojí, dokládají svou účastí 
v okresním kole v přespolním běhu druž-
stev,  konaného  22.  9.  2022  Na  Nebíčku 
v Polici nad Metují. Na dobře připravených 
tratích i výborně zajištěném zázemí závo-
dů předvedli závodníci výborné výkony. 
Naše družstva dobře reprezentovala ško-
lu. Družstvo žáků 6. a 7. ročníků skončilo 
těsně čtvrté, družstvo děvčat stejné kate-
gorie skončilo šesté. Družstvo žákyň os-
mých a devátých ročníků skončilo sedmé, 
družstvo chlapců ve složení Tomáš Franc, 
Daniel Koubek, Adam Rousek, Jonáš Hubá-
lek, Matyáš Kolesár a Matěj Lukáš obsadilo 
krásné třetí místo.

Zdatní  sportovci  se nezalekli ani  tra-
dičního běžeckého závodu – Běhu do zá-
meckých schodů. Pro tento rok ještě pod 
názvem  Běh  do  zámeckých  schodů  bez 
schodů, který proběhl 20. října 2022 v oko-
lí Zimního stadionu v Náchodě. Podrobněji 
o něm budeme informovat v prosincovém 
čísle NZ.

Žáci 5. ročníků navštívili v září doprav-
ní hřiště v Bělovsi, kde zdokonalovali své 
teoretické znalosti a potom pokračovali 
praktickými jízdami na kole. Vyzkoušeli si 
průjezd křižovatkou, kruhovým objezdem 
a přejezd přes koleje.

V celé plejádě jinak deštivých dní toho-
to podzimu se „usmálo“ slunce na prvňá-
ky, kteří si svůj výlet do lesoparku Montace 
užívali téměř všemi smysly. Výuka probí-

hala přímo v přírodě a byla doplněna sbě-
rem hub.

Velmi blízké realitě se věnovaly 8. a 9. 
třídy, které navštívily 21.10. v rámci hodin 
volby povolání. Prezentaci SŠ a zaměstna-
vatelů v náchodské Sokolovně.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, podzim 
je o zpomalení, zastavení, vnímání krás, 
které nabízí.

Mezi tradiční podzimní aktivity a vý-
zdobu patří dýně a jejich dlabání. Dají se 
z nich vytvořit skvělé sezónní dekorace. 
Děti ve školní družině dýně společně vy-
dlabaly a nazdobily. 

Nyní krášlí jejich výrobky vestibul ško-
ly v ulici Českých bratří.

Pro zájemce z řad žáků 2. stupně o sou-
těž Zlatý list se konalo 7. 10. od 19.30–21.00 
na školním pozemku pozorování nočního 
hmyzu. Žáci, vybaveni zdrojem světla, psa-
cími potřebami a teplým oblečením, se tak 
stali objeviteli a bedlivými pozorovateli 
pro mnohé z nás skrytého světa.

Obdivovat dravce měli příležitost všich-
ni žáci 1. a 2. stupně 11. 10. na výstavě 
dravců na stadionu Hamra. Žáci, kteří zna-
li správné odpovědi na otázky, týkající se 
těchto opeřenců, byli odměněni, a ti nej-
odvážnější mohli nechat usednout vybra-
né dravce na svou ruku.

Do  světa  barev,  fantazie  a  kreativity 
měli žáci 2. stupně možnost vstoupit díky 
Mezinárodnímu dni puntíku (15. 9.), jenž 
je oslavou kreativity a účastní se jej školy 
po celém světě tvorbou všeho, co je s pun-
tíkem spojené. Děti v hodinách či indivi-
duálně vytvářely zajímavé práce, studnice 
jejich nápadů byly téměř nevyčerpatelné. 
Obtížně se nám proto vybírala ta nejlepší 
díla, která byla následně oceněna a vysta-
vena v prostorách školy.

Tento měsíc se také poprvé sešel „Žá-
kovský parlament“. Po dvou  letech, kdy 
jeho činnost byla díky šíření nemoci CO-
VID-19 velmi omezena, se opět setkali zá-
stupci 3. až 9. tříd. Na programu byla nejen 
volba nového předsedy a místopředsedů, 
ale projednání prvních návrhů a nápadů. 
Novou předsedkyni byla zvolena Veronika 
Slaninová, žákyně 9. ročníku. Poradkyně-
mi parlamentu jsou paní učitelky Jungo-
vá a Majerová. „Školní parlament považu-
ji za rovnocenného partnera při jednáních 

o životě v naší škole. Ukáže nám školu po-
hledem žáků, co by chtěli zlepšit nebo co 
je trápí. A to je pro vedení školy moc důle-
žité,“ vyzdvihl důležitost této školní „insti-
tuce“ ředitel školy František Majer.

Nezaháleli jsme ani na školním pozem-
ku, kde se pod vedením pana učitele Jiří-
ho Dusbaby začal realizovat projekt pěsto-
vání vinné révy. Ten začal stavbou pevné 
ocelové konstrukce pro napnutí opěrných 
vodících drátů na jaře letošního roku. Ná-
sledovala výsadba na kamenitém svahu, 
což vůbec nebylo jednoduché, ale děti vše 
zvládly na výbornou. Odměnou jim pak 
byly výborné hrozny, které děti po prázd-
ninách ochutnaly. „Pokud to někomu při-
jde divné, že jsme hned první rok sklízeli 
úrodu, tak za to patří poděkování zahrad-
nictví Kašpar, které nám dodalo již tříleté 
předpěstované rostliny, a tak jsme nemu-
seli na výsledek naší práce čekat tři roky,“-
vysvětlil „rychlou“ úrodu vedoucí projek-
tu Jiří Dusbaba. Děti se dozvěděly spoustu 
zajímavostí o této, v našem kraji ne moc 
rozšířené, rostlině a naučily se základní 
dovednosti nutné k jejímu pěstování. „Vy-
sadili jsme s dětmi dvanáct různých kon-
zumních odrůd révy a teprve čas ukáže, 
kterým z nich se bude v našich podmín-
kách dařit nejlépe. Každopádně už nyní se 
těšíme na úrodu příští rok,“ uzavřel vyprá-
vění Jiří Dusbaba. Poděkování za realizaci 
projektu patří nejen zahradnictví Kašpar, 
ale také vedení města Náchoda, které ten-
to netradiční projekt podpořilo finančně.

   Zprávičky 
 z Masaryčky

Škola plná pohybu – to je projekt, pod 
který spadají sportovní třídy, které mají 
tento rok zastoupení již v každém roční-
ku. Sport není jen součástí běžné výuky, 
ale do pohybových aktivit se pravidelně 
zapojuje i školní družina, kde každý týden 
působí oslovení trenéři náchodských od-
dílů především za účelem probudit v dě-
tech zájem o sport. Naši žáci Pavel a Ště-
pán z 9.C se vydali za učitelem tělesné 
výchovy, kterého vyzpovídali. 
1. Co vlastně učitelé dělají ve sborovně? 
Nevím, protože já trávím čas v tělocvičně 
nebo v kabinetu tělesné výchovy. 
2. Jak zvládáte žít s tím, že jste sparťan? 
Určitě lépe než ten, kdo je slávista. 
3. Kdo je podle vás nejoblíbenější hrdina naší 
školy? 
Pro mě je hrdina ten, který se umí dobře chovat. 
4. Jakou třídu je podle vás nejtěžší učit? Po-
případě proč?
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ZŠ BĚLOVES

ZŠ BABÍ

9.A a 9.B – protože jich je hodně. 
5. Je něco, co byste chtěl studenty naučit, 
ale neumíte to? 
Říká se, že tělocvikáři umí všechno. 
6. Co vás přimělo stát se učitelem? Chtěl jste 
být učitelem od malička? 
Od malička jsem chtěl být trenérem, nebo 
učitelem tělocviku, protože mám rád pohyb 
a sport. 
7. Kdybyste byl dítě, chtěl byste chodit 
do sportovní třídy? 
Ano, jako dítě bych byl strašně rád, kdyby mi 
to někdo nabídl.

K dalším činnostem našich učitelů pat-
ří i vzdělávání ukrajinských žáků, ale také 
žáků s odlišným mateřským jazykem. Ti 
se v pravidelných hodinách, které probí-
hají i několikrát týdně, učí především čes-
ký jazyk – komunikaci nebo gramatiku. 

„O výuku českého jazyka je mezi žáky 
z Ukrajiny v letošním školní roce velký zá-
jem, což nás velice těší. Těší nás, že mají 
zájem připravit se na přijímací zkoušky 
na střední školy, které některé v dubnu če-
kají a našim úkolem je pracovat především 
na gramatice. O hodiny je velký zájem. 
Do výuky se aktivně zapojují i ostatní žáci 
s odlišným mateřským jazykem, pro něž je 
příprava na přijímací zkoušky také velmi 
složitá. Někteří totiž nastoupili na naši ško-
lu až na druhý stupeň a chybí jim gramatic-
ké základy českého jazyka, na které se za-
měřuje výuka na prvním stupni. Náročné je 
skloubit rozdílné jazykové úrovně žáků, ale 
doufáme, že brzy jazykovou bariéru prolo-
míme.“ Takto hodnotí výuku českého ja-
zyka pro cizince tým učitelů, který vzdě-
lávání realizuje. 

Na konci října proběhla ve škole akce 
nazvaná  „Halloween,  den  v  maskách“, 
který pro celou školu naplánoval Školní 
parlament. „Jsme rádi, že můžeme pro spo-
lužáky vymyslet den, který bude zábavný 
a jiný než ty ostatní. K tomu bude taky pro-
bíhat soutěž o nejlepší výzdobu třídy a vítě-
zové si budou moct vychutnat promítání fil-
mu v aule školy, kde je nejlepší obraz a zvuk“ 
řekli žáci, kteří  jsou členy parlamentu. 
„Tím však nekončíme,“ dodali a pustili se 
do práce na dalších plánech, jak oživit vy-
učování. 

Kolektiv ZŠ T. G. Masaryka Náchod

Adaptační a sportovní kurz šestých tříd
V neděli 2. října vyrazili žáci 6. roční-

ků plhovské školy na seznamovací a záro-
veň cyklistický kurz do Deštného v Orlic-
kých horách. Sportovci nasedli hned před 
školou na kolo a vydali se zdolávat kopce. 
Po cestě je přepadla přeháňka, nicméně 
v pořádku dojeli až na chatu Anička, kde 
je již očekávali spolužáci z nesportovní-
ho režimu. 

Pondělí se neslo v duchu her a zároveň 
seznamovacích aktivit, protože počasí pří-

ZŠ PLHOV

liš nepřálo pobytu venku. V úterý dopole-
dne vyrazili cyklisti na menší výlet a ne-
sportovci zavítali na přednášku horské 
služby, která  jim představila  jejich čin-
nost, bez které bychom se na horách neo-
bešli. Středa byla věnovaná sportu a další-
mu programu v okolí chaty, ve čtvrtek pak 
vyrazily obě třídy na společný celodenní 
výlet na Masarykovu chatu s návštěvou 
nejvyšší hory Velká Deštná. Po celý týden 
si všichni užívali procházek, venkovních 
her a seznamování se spolužáky.

Na začátku září jsme se někteří ve tří-
dě potkali poprvé, po týdnu v Orlických 
horách už jsme všichni spolužáci ve „své“ 
třídě.                                    Alena Macková

Minulý  měsíc  jsme  si  dokázali  užít 
i  těch pár  slunečných podzimních dní. 
V  páté  třídě  si  žáci  udělali  projektový 
den na téma mykologie a připravili vlast-
ní atlas hub. Sepsali  informace a vyra-
zili  do  lesa.  Nalezené  houby  roztřídili 
a ve výtvarné výchově do atlasu dokres-
lili. Čtvrťáci svůj projektový den věnova-
li památkám a zajímavostem v Náchodě. 
Vyrobili portfolia, kde každý zpracoval 

vlastní  stavbu,  sochu či památku a při 
putování Náchodem doplnili  informace 
z vlastních poznatků. 

Celá škola se zapojila do akce pořáda-
né Déčkem – ukliďme Náchod! Děti, vy-
zbrojené rukavicemi se do úkolu zapoji-
ly s vervou sobě vlastní. V ulicích Babí to 
zářilo čistotou. 

V půlce října  jsme uspořádali  tradič-
ní podzimní výlet do Prahy. Letos jsme 
ve velkém počtu šedesáti dětí navštívili 
pražské zoo. Děti si užily cestování vla-
kem, při kterém si krátily cestu zpíváním 
za  doprovodu  ukulele.  K  radosti  všech 
byla většina zvířátek k vidění a my strá-
vili v krásné zoo čtyři hodiny. 

Teď se již připravujeme na každoroční 
dušičkové Strašidlení na Babí.

               kolektiv ZŠ Pavlišovská-Babí

Jak se máme v Bělovsi?
 V úterý 27. září jsme se všichni ze ško-

ly vydali na výlet do Prahy. Vyjížděli jsme 
už brzy ráno, abychom všechno stihli. Če-
kala nás plavba po Vltavě a návštěva ZOO. 
Moderní lodí s názvem Bohemia Rhapso-
dy jsme pluli více než hodinu. Z lodě jsme 
viděli Pražský hrad, Karlův most, Petřín-
skou rozhlednu a další památky. Velmi za-
jímavé byly také plavební komory. Když 
jsme dopluli do Troji, hned jsme se vyda-
li na návštěvu ke zvířátkům do ZOO, kaž-
dý si tam našel svého zvířecího oblíben-
ce. Celý den byl nabitý zážitky, i počasí 
nám přálo a kromě pár dešťových kapek 
během plavby jsme vše zvládli parádně. 
Už se těšíme na další školní výlet!       

Žáci a učitelé ze ZŠ 1. máje v Bělovsi
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„Co nového pod Montací“
Ukliďme Česko

19. 9. se uskutečnil úklid 
okolí školy a Montace, který 
byl organizován rodičovskou 
skupinou Zažít spolu. Téměř 
30 dobrovolníků z řad rodi-
čů i dětí se tak zapojilo do ce-

lostátní akce Ukliďme Česko, která doda-
la ochranné pomůcky a pytle na odpadky. 
Děkujeme za účast, každý účastník odve-
dl pořádný kus práce!
Estonsko

Naše paní učitelky Pavlína Moravcová 
a Renata Tylšová měly možnost na kon-
ci září načerpat spoustu inspirace na za-
hraniční  stáži v Estonsku v  rámci pro-
gramu Ředitel naživo. Estonské školství 
je na špičkové úrovni, žáci mají vysokou 
motivaci k učení, rodiče důvěřují učitelům 
a se školami úzce spolupracují. Samozřej-
mostí je respektující komunikace a indi-
viduální přístup k žákům. To opakovaně 
potvrzuje, že učit se jednat s respektem 
má smysl a je potřeba to učit i své okolí.
Eko-Bivak kurz 

Útulná Havlova bouda v Peci pod Sněž-
kou se na týden stala domovem našim pá-
ťákům, kteří koncem září vyrazili na dal-
ší z kurzů, které naše škola nabízí dětem 
od čtvrtého ročníku. Celý program byl za-
měřen na základní tábornické a turistic-
ké dovednosti (rozdělávání ohně, bezpeč-
nost a první pomoc v horách, orientace 
v mapě) a vyvrcholil výstupem na Černou 
horu. Celým týdnem je provázely 4 živly – 
Země, Oheň Voda a Vzduch. 
Adaptační kurz 6. N

Na začátku  října  si naši  šesťáci užili 
adaptační kurz na zámečku Bishofstein 
v Adršpašsko-Teplických skalách. Během 
3 dnů díky nejrůznějším aktivitám pozná-
vali nejen okolní přírodu v podzimním ka-
bátě, ale i sebe navzájem. Nasazení všech 
účastníků  bylo  obdivuhodné  a  po  celý 
kurz vládla radostná nálada. 
Máte otázky?

Naši nejstarší žáci v letošním školním 
roce dokončí  8.  ročník.  Jako odloučené 
pracoviště ZŠ kpt.  Jaroše fungujeme již 
5. rokem a při počtu 167 žáků už tvoříme 
početnou komunitu podobně smýšlejících 
lidí. Všichni chceme pro naše děti vzdělá-
vání, které je založeno na vzájemném re-
spektu a rozvíjení sociálních dovedností. 

Rádi  bychom  postupně  zodpověděli 
otázky, které se v souvislosti s naší ško-
lou často opakují a uvedli na pravou míru 
drobné nejasnosti, které slýcháme. 
Otázka č. 1: Vy jste ta Montessori škola?
Odpověď: Nejsme. 

Náš výukový program se jmenuje Za-
čít spolu. Jde o moderní pedagogický pří-
stup, který vznikl téměř před 50 lety. Děti 
jsou aktivními účastníky výuky a rodiče 
vítanými partnery školy. Jednou z hlav-
ních forem práce tomto programu je inte-
grovaná tematická výuka v Centrech ak-

tivit. Tato skupinová práce rozvíjí u dětí 
samostatnost, schopnost řešit konfl ikty 
a refl ektovat svoji vlastní práci. Pokud se 
k nám budete chtít podívat osobně, vel-
mi rádi vás uvítáme na našich akcích pro 
veřejnost, například na dnech otevřených 
dveří 7., 8. a 9. 2. a na Kavárničkách pro 
rodiče.

Střední průmyslová škola 
stavební a Obchodní 
akademie architekta 
Jana Letzela, Náchod, 
příspěvková organizace

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Návštěva pana hejtmana 
v naší škole.
Významnou  a  současně  vel-
mi milou událostí byla 30. září 

2022 návštěva hejtmana Královéhradec-
kého kraje, pana Mgr. Martina Červíčka, 
brig. gen. v.v. v naší škole. Pan hejtman 
se seznámil s novými prostorami Prak-
tické, Základní a Mateřské školy v Nácho-
dě,  konkrétně  s pracovištěm v Raisově 
ulici. V příjemné atmosféře komunikoval 
také s některými žáky a osobně se zajímal 
o současné dění ve škole i konkrétní roz-
vojové záměry vedení školy.

„Podzime, podzime, už zas nosíš deště, 
pěkně tě prosíme, počkej týden ještě“….
známá báseň Vítězslava Nezvala, která 
nás provází  již od mateřské školy,  ten-
tokrát byla vyslyšena při naší celoškolní 
akci atletického čtyřboje. Po studených 
a deštivých dnech se uskutečnila za vel-
mi příjemného slunného počasí na stadio-
nu Hamra dne 5. října 2022. 
Soutěžilo se v hodu míčkem, běhu na 50 m, 
skoku z místa a hodu na cíl. Čtyřboje se 
zúčastnilo 62 žáků z obou našich základ-
ních škol v Jaroměři a v Náchodě. Všich-
ni závodili s největším nasazením, v du-
chu fair play. Vítěze jednotlivých disciplín 
podle věkových kategorií, čekaly medaile 
i pěkné odměny. Velmi děkujeme našim 
sponzorům, kterými byli Pekárny a cuk-
rárny Náchod, Primátor Náchod, Řeznic-
tví Pavel Vítek Náchod, Deva Nové Město 
nad Metují, rodiče a přátelé školy. Vzhle-
dem k jejich fi nančnímu přispění, obdrže-
li drobné dárky za aktivní sportovní účast 
všichni žáci. Radost, nadšení a aktivní za-
pojení všech zúčastněných byla naopak 
velkou odměnou pro organizátory akce.
Kromě této stěžejní akce se žáci základní 
školy podívali do České Skalice na výsta-

vu chovatelů, zahrádkářů a včelařů. Ne-
zapomnělo se ani na historii. Žáci II. třídy 
navštívili dřevěný kostel sv. Jana Křtitele 
ve Slavoňově, který je chráněn jako ná-
rodní kulturní památka České republiky. 
Někteří žáci základní školy speciální se 
seznámili s tradicí posvícení v Červeném 
Kostelci, kde zhlédli posvícenský průvod 
s doprovodnou hudbou.
Studenti praktické školy se ve čtvrtek dne 
6. října 2022 zúčastnili turnaje ve fl orba-
le Jaroměřská hokejka. V turnaji soutěži-
lo devět týmů, hrálo se systémem každý 
s každým. Náš tým obsadil pěkné čtvr-
té místo.
Vzhledem k tomu, že naše škola upřed-
nostňuje prožitkovou pedagogiku, všich-
ni se již těšíme na další akce následující-
ho podzimního měsíce.

  Mgr. Miriam Kubíčková
ve spolupráci s kolegy a vedením školy

Hejtman Královéhradeckého kraje 
Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.
Ing. Ivo Feistauer ředitel  PrŠ, ZŠ a MŠ 
Josefa Zemana Náchod

Pestrobarevný podzim na SOA Náchod
V pátek 2. a v sobotu 3. prosince 2022 

bude na naší škole probíhat Den otevře-
ných dveří. Nejen zájemci o studium sta-
vebních, ekonomických a  informačních 
oborů, ale také uchazeči o učňovské obo-
ry – zedník, tesař, klempíř, malíř-lakýr-
ník si budou moci přijít prohlédnout pro-
story Střední průmyslové školy stavební 
a Obchodní akademie arch.  Jana Letze-
la, nahlédnout do výuky, zkusit si přijí-
mací testy nanečisto v online provedení 
nebo v budově B se studenty uzavřít fi k-
tivní obchod. Naše škola vám má zajisté 
co nabídnout. 

Možná by vás také mohlo zajímat, jak 
jsme strávili podzimní měsíce.

Adaptační kurzy 1. ročníků 
Prváci  se  ve  škole  ani  neohřáli  a  už 

na ně čekal adaptační kurz. Hned 5. září 
se vyrazila seznamovat třída 1. A. V ná-
sledujících týdnech se v pensionu Köhler 
v Deštném v Orlických horách vystřída-
ly další tři party se svými třídními uči-
teli. Malebné horské prostředí, překrás-
né slunné počasí, dobré  jídlo a domácí 
zázemí pensionu, to vše přispělo k pří-

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
pátek 2. prosince 2022 od 10 do 18 hodin
sobota 3. prosince 2022 od 8 do 12 hodin
čtvrtek 19. ledna 2023 od 10 do 18 hodin
Poznejte, jak se studuje na naší škole, 

a vyzkoušejte si přijímací zkoušky nanečisto!

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
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jemné  atmosféře,  která  po  celou  dobu 
adaptačních kurzů panovala. Noví spo-
lužáci se měli možnost lépe mezi sebou 
poznat díky pestrému programu, který si 
pro ně připravila Mgr. Helena Kudelová, 
zástupce ředitelky a speciální pedagog 
školy, a jejich třídní. Druhý den pobytu 
byl vyplněn naučnou procházkou po oko-
lí Deštného. Mimoškolní prostředí, spor-
tovní aktivity i neformální povídání po-
mohly k rychlejšímu seznámení nováčků 
a položily základ pro nově se utvářející 
třídní kolektiv. 
Cyklistický kurz 3. ročníků 

Třeťáci mají v nohách desítky kilome-
trů, které ušli pěšky, nebo najeli na kole 
během  týdenního  sportovního  kurzu 
v Orlických horách. V pondělí 19. září vy-
ráželi  od  školy  pod  vedením  svých  in-
struktorů směrem na Ostrovy, projeli ma-
lebným údolím řeky Metuje až do Pekla 
a odtud začali stoupat do Olešnice. Cílem 
této první cyklistické etapy se stala chata 
Juráška, která leží na konci Olešnice a na-
bízí pestré sportovní vyžití. 

 Jak celý kurz probíhal nám prozradila 
Melánie Laschová, žákyně 3.S: „Druhý den 
nebylo úplně přívětivé počasí,  takže se 
náš výlet přesunul až na odpoledne. Roz-
dělili jsme se do skupinek a jeli se podí-
vat po okolí. Orlické hory nabízejí mnoho 
krásných výhledů, které si ovšem musí-
te zasloužit vyšlapáním pár kopečků. Dal-
ší den nás čekala pořádná zkouška, kte-
rou byl celodenní výlet. Všichni jsme ujeli 
mezi 40 a 60 kilometry a můžeme na sebe 
být právem pyšní. Ve čtvrtek jsme měli 
sportovní den. Ve čtveřicích jsme soutě-
žili v různých disciplínách. Opět, jak už to 
u nás bývá zvykem, to byl kurz plný zážit-
ků, nových zkušenosti a příjemně stráve-
ného času s přáteli.“ 
Poznávací zájezd HOLANDSKO-ANGLIE

„První říjnový týden měli žáci SOA Ná-
chod možnost se zúčastnit poznávacího 
zájezdu do Holandska a Anglie. Zájem byl 
veliký. Celou noc jsme byli na cestě a naše 
první ranní kroky už vedly po Amsterda-
mu. Za krásného východu slunce jsme se 
vydali na cestu přes amsterdamské ná-
draží až na náměstí Dam. Projeli jsme se 
vyhlídkovou lodí po kanálech a řece Am-
stel. Poznali jsme i zákoutí zdejších ulic 

a prošli jsme se čtvrtí červených luceren. 
Ve  večerních  hodinách  jsme  opouštěli 
Amsterdam a vydali se do belgických Ant-
verp, kde jsme byli ubytování v hotelu.

Ráno  jsme  vyjeli  do  přístavu  Calais 
ve Francii, kde nás čekala pasová kont-
rola a přejezd tunelem do Anglie. Prvním 
místem naší návštěvy byl hrad Dower. 
Nakoukli jsme do telekomunikační věže 
a prošli si známé válečné tunely. V jed-
nom byla ošetřovna a ve druhém se rea-
lizovala operace Dynamo. Následující noc 
jsme byli ubytování v rodinách. 

Další den jsme vyrazili směrem na bílé 
útesy Seven Sisters. Poznali jsme anglický 
venkov i nepříznivé počasí. Útesy s majá-
ky byly krásné, ale vítr nás málem odfou-
kl dolů. Na pláži si někteří z nás vzali pár 
kamenů a jeli jsme dál do městečka Has-
tings. Projeli jsme se starou propojovací 
lanovkou a prošli si zdejší uličky. 

Poslední  den  jsme  se  vydali  autobu-
sem blíže k Londýnu. Navštívili jsme Gree-
nwich, viděli nultý poledník i tamní uni-
verzitu. Poté jsme nasedli na Uber Boat, 
která nás pro řece Temži dovezla až pod 
samotný Big Ben. Po cestě k Buckingham-
skému paláci jsme v parku nakrmili pár 
veverek a vyfotili si pelikány dovezené 
z pražské zoo. Projeli jsme se ikonickým 
dvoupatrovým autobusem a prošli si čín-
skou čtvrť, ve které jsme měli rozchod. 
Následovalo náměstí Trafalgar a další ces-
ta autobusem až k pevnosti Tower.

Mně osobně se zájezd moc líbil. Pozna-
la jsem novou kulturu, architekturu, jídlo, 
styl oblékání i život v běžných anglických 
rodinách. Určitě bych se sem ještě někdy 
vrátila,“ říká Sára Linhartová ze 3.SI
Klání žáků deváťáků

V úterý 11. října proběhl na naší ško-
le již 13. ročník oblíbené soutěže nazva-

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SPŠOW 
(HRONOV A VELKÉ POŘÍČÍ)

Jsou vaše děti v 8. či 9. třídě základní 
školy? Přemýšlí o studiu strojírenských, 
elektrotechnických,  polygrafických  či 
uměleckých oborů? Pak se přijďte podí-
vat 25. a 26. listopadu 2022 na Den ote-
vřených dveří. Pro širokou veřejnost bu-
dou otevřeny budovy v Hronově i Velkém 
Poříčí. 

V Hronově, v hlavní budově, vás mimo 
jiné necháme nakouknout do CNC učebny, 
počítačových učeben či odborných elek-
tro tříd. Na vaši návštěvu se budou těšit 
i v dílnách ve Vrchlického ulici, kde na-
jdete školní autodílnu, svislé frézy ATOL 
či drátovou řezačku ROBOCUT. 

Ve  Velkém  Poříčí  si  můžete  prohléd-
nout výtvarné ateliéry, šicí dílny, zrekon-
struovaný domov mládeže i naši největší 
chloubu, moderní polygrafické centrum. 
Připraven je i doprovodný program: mód-
ní přehlídky, Výstava studentských prací 
či fotokoutek.

A kdo by měl především dorazit? Všich-
ni, kteří přemýšlejí o studiu oborů: Strojí-
renství, Elektrotechnika, Grafický design, 
Modelářství a návrhářství oděvů, Repro-
dukční grafik, Tiskař,  Elektrikář, Auto-
mechanik, Nástrojař, Kadeřník, Aranžér 
a Krejčí.                            Těšíme se na vás!

Markéta Machová, www.spsow.cz

né Klání žáků deváťáků. Technicky zalo-
žení žáci z Meziměstí, Broumova, České 
Skalice, Chvalkovic, Velkého Poříčí a dvou 
náchodských  základních  škol  si  přije-
li poměřit své síly. Nejlepší umístění vy-
bojovala dvojice ze ZŠ Náchod-Plhov Jan 
Máslo a Václav Štěpánek,  na  druhém 
místě skončily Adéla Komárková a Tere-
za Večeřová ze ZŠ Komenského Náchod 
a „bronzovou medaili“ si odnesli žáci ZŠ 
a MŠ z Police nad Metují Chau Minh Ngu-
yen a Jan Dvořák. Na vítěze čekaly hod-
notné dárky. 

Tak neváhejte ani vy a přijďte se k nám 
podívat. Dny otevřených dveří jsou tu 
pro vás v pátek 2. prosince od 10.00 
do 18.00 a v sobotu 3. prosince od 8.00 
do 12.00.                           Mgr. Lea Zálišová

grafické studio 
EXPRESS tiskárna

vizitky, plakáty, letáky, prospekty, 
kalendáře, UV tisk

tisk plakátů A3, A2, A1…

 603 311 052 | studio@creopress.cz
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�
Zahradnictví

Kašpar s.r.o.

VÁNOÈNÍ
PRODEJ

 Zahradnictví Kašpar s.r.o. 

Náchod (u høbitova)

U Zastávky 199

-adventní vìnce, vánoèní dekorace, svícny,

bramboøíky, vánoèní hvìzdy

od 8.00 - 16.00 hodin

18. LISTOPADU - 27. LISTOPADU 2022

www.zahradnictvikaspar.cz

SETKÁNÍ  NA  TÉMA

Energetická krize nemusí být jen o placení
účtů. Chcete-li se dozvědět, jak mít ze
současné situace prospěch nebo jak vyzrát 
na drahé energie, přijďte. Diskutovat budeme
i o efektivnějším využití obnovitelných zdrojů
v rámci komunitní energetiky.

Setkání povede konzultant obnovitelné energetiky 
Michal Svoboda.

Akci pořádá Místní akční skupina Stolové hory ve spolupráci 
s Národní sítí místních akčních skupin České republiky. 

Akce je zdarma

Denní stacionář je ambulantní služba určena lidem, kteří jsou 
odkázání na pomoc blízkých nebo se cítí osaměle. Právě tito lidé 
nejčastěji bydlí ve svých domovech se svojí rodinou a náš stacio-
nář navštěvují jen určité dny, které si sami zvolí. Pečující tak zís-
kávají možnost starat se o člověka v domácím prostředí a při tom 
se mohou věnovat svým zájmům nebo docházet do zaměstnání.

Denní stacionář v Červeném Kostelci nabízí každý den pest-
rý program. Ráno v 7 hodin přivítáme klienty, poté si čteme ak-
tuální zprávy v našem kraji a samozřejmě nesmí chybět krátké 
cvičení. Dáme si svačinu a začíná hlavní program dne. Činnosti 
mohou být různé, například tvorba dekoračních předmětů, tré-
nink paměti, relaxační cvičení, návštěva cukrárny, různé bese-
dy nebo pečení a vaření jednoduchých jídel. V poledne se podá-
vá oběd a po něm je chvilka na odpočinek. Odpoledne popíjíme 
kávu nebo čaj a chodíme na procházky po okolí. Za špatného 
počasí se věnujeme společenským hrám, popřípadě si povídá-
me a vzpomínáme. Někteří klienti se s námi loučí už po obědě, 
ostatní zůstávají do 15 hodin a poté jedou domů. Dle přání mů-
žeme zajistit vlastní přívoz a odvoz.

Aktuální informace a týdenní program naleznete na našich 
webových stránkách: stacionar.ochck.cz

Pro případné zájemce nabízíme volná místa v našem stacio-
náři. Kontakt 735 772 178, 734 319 790 nebo nás můžete navští-
vit na adrese Koubovka 716, Červený Kostelec. 

Bc. Anna Gábrtová – pracovnice DS

v Červeném Kostelci
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Podpora MAP do škol a nový web MAP2school 

MAP je zkratka pro Místní akční plán, projekt, jež realizuje MAS Stolové hory, z.s. a jmenuje 
se Učíme se na Náchodsku – MAP 3, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022999. 

Projekt probíhá na území obcí Náchodska – Policko, Hronovsko, Červenokostelecko, 
Českoskalicko a Náchod (celkem 47 škol). 

K projektu jsme spustili nový web www.map2school.cz, který je živý organismus, jež stále 
tvoříme a budeme rádi, když se zapojíte do tvorby jeho obsahu. Především v sekci Inspirace 
je prostor pro vaše náměty, kde budeme sdílet zajímavé články, tipy do výuky, lektory, videa, 
metody a pomůcky jak pro pedagogy, tak rodiče. Nejvíce vás asi budou zajímat Akce, 
Novinky a Kalendář akcí. Ale oči nemáme všude, proto zde vznikne prostor pro sdílení tipů 
od vás, příznivců MAPu a vzdělávání obecně. 

Pracovní skupiny a další odborníci dávali v průběhu let podněty na inspirativní literaturu a 
pomůcky, které jsme pořídili a máte možnost si je zapůjčit přes online formulář. V sekci K 
zapůjčení naleznete 2 kategorie – knihy a pomůcky s tematikou předškolního vzdělávání, 
inkluzivního vzděláváním, pedagogické a odborné literatury.  

„Spokojené dítě připravené na život“ je prioritou pro tým MAP, školy, pedagogy a rodiče. 
„Pojďme společně tvořit podporující komunitu“, říká Mgr. Jana Vanišová, koordinátorka pro 
aktivity projektu MAP 3. 

 

 

Podpora MAP do škol a nový web MAP2school
MAP je zkratka pro Místní akční plán, projekt, jež realizuje 

MAS Stolové hory, z.s. a jmenuje se Učíme se na Náchodsku – 
MAP 3, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022999.

Projekt probíhá na území obcí Náchodska – Policko, Hro-
novsko, Červenokostelec-
ko, Českoskalicko a Ná-
chod (celkem 47 škol).

K  projektu  jsme  spus-
tili  nový  web  www.ma-
p2school.cz, který je živý 
organismus, jež stále tvo-
říme a budeme rádi, když 
se zapojíte do tvorby jeho 
obsahu. Především v sek-
ci Inspirace je prostor pro 
vaše  náměty,  kde  bude-
me  sdílet  zajímavé  člán-
ky, tipy do výuky, lektory, 
videa, metody a pomůcky 
jak pro pedagogy, tak ro-
diče.  Nejvíce  vás  asi  bu-
dou zajímat Akce, Novin-
ky  a  Kalendář akcí.  Ale 

oči nemáme všude, proto zde vznikne prostor pro sdílení tipů 
od vás, příznivců MAPu a vzdělávání obecně.

Pracovní skupiny a další odborníci dávali v průběhu let pod-
něty na inspirativní literaturu a pomůcky, které jsme pořídi-

li  a  máte  možnost  si  je 
zapůjčit  přes  online  for-
mulář. V sekci K zapůjče-
ní  naleznete  2  kategorie 
– knihy a pomůcky s te-
matikou  předškolního 
vzdělávání,  inkluzivního 
vzděláváním, pedagogic-
ké a odborné literatury. 

„Spokojené dítě připra-
vené na život“ je prioritou 
pro  tým  MAP,  školy,  pe-
dagogy a rodiče. „Pojďme 
společně tvořit podporující 
komunitu“, říká Mgr. Jana 
Vanišová,  koordinátor-
ka  pro  aktivity  projektu 
MAP 3.

Kontrolní pokladna městského pivovaru v Náchodě

Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE

První zmínka o sladovně v Náchodě pochází již z roku 1448, 
avšak teprve v roce 1872 byl položen základní kámen náchod-
ského pivovaru. Dne 25. ledna 1934 dostalo Městské museum 
v Náchodě darem od městského pivovaru starou kontrolní po-
kladnu. Aktuálně je uložena v numismatické sbírce muzea pod 
inventárním číslem XII-6-7.

Jedná se o autografickou pokladnu od americké firmy Natio-
nal Cash Register Company (původně National Manufacturing Com-
pany of Dayton), která se stala prvním výrobcem stolních kas 
na světě, přičemž její první výrobek 
vznikl roku 1879 v Ohiu. V roce 1888 
již byla firma nadnárodní. Na začát-
ku dvacátých let už National vyrobil 
dva miliony kusů pokladen. Vzhle-
dem k dosahu firmy není divu, že je-
jich přístroje byly prodávány i v Če-
chách,  kde  bylo  možné  pořídit  si 
pokladnu National v prodejně na Ná-
rodní třídě v Praze.

Městský pivovar tuto pokladnu kou-
pil v Hradci Králové 29. března roku 1911. 
Jedná se o model hranatého tvaru z dubové-
ho dřeva, který je opatřen mosazným kováním 
na rozích a vnějších detailech pokladny. Poklad-
na je vysoká 550 milimetrů, široká 400 milimet-
rů a hluboká 220 milimetrů. Zadní bok pokladny je 
opatřen mosazným štítkem National. Na vrchní čás-
ti pokladny najdeme tři větší výřezy, přičemž dva jsou kulatého 
tvaru a jeden tvaru hranatého. První výřez slouží na vhazová-
ní drobných mincí, druhý pod strukturovaným sklem pokrývá 
černý nápis „Pokladna“. Pod třetím byl uložen posuvný lístek pro 
zapisování tržeb. Nalevo od tohoto otvoru je menší otvor, který 
také sloužil na vhazování drobných mincí (dýšek). Na vrchu kasy 
nalezneme evidenční lístek Hrašeho městského muzea, kterým 

byla kasa opatřena po jejím převzetí v roce 1934. Na vrchu také 
můžeme vidět dva malé otvory, jejichž přesný účel neznáme. Mů-
žeme říci, že vznikly až během používání pokladny. Domníváme 
se, že sloužily pro odkládání psacích potřeb. Přední bok kasy je 
opatřen vysouvacím šuplíkem se zámkem na klíč. Na tomto zám-
ku bylo mosazné kování, ale není dochováno. Nad šuplíkem na-
jdeme další zámek, kterým se uzamykala polovina horní desky 
pokladny, která je mírně zkosená a je možné ji celou zvednout. 
Tato deska odkrývá zajímavý pohled do nitra kasy. Na straně, 
na které najdeme zámky, se nachází mosazná páka, která slou-
ží k ovládání mechanismu pokladny. Platby se psaly do obdélní-
kového okénka pod sklem na papírovou pásku, která byla pod 
zámkem. Na pásce bylo vždy vidět platby posledních šesti zá-

kazníků. Součet plateb se musel každý den manuálně 
spočítat ze zápisu. Pod sklem talíře byly vidět opět 

platby posledních šesti zákazníků, to sloužilo pro 
kontrolu předchozích plateb. Po šesté platbě 

padla sedmá poslední suma do uzamknu-
tého prostoru šuplíku. Místo s nápisem 

pokladna sloužilo pro vrácení peněz.
Pokladna byla v roce 2022 restau-

rována Vlastimilem Pibilem, DiS. Ten 
kasu nejprve nafotil a poté zprovoz-
nil její mechanismus. Dále byla kasa 
kompletně rozebrána, z veškerých ko-
vových částí byly odstraněny nánosy 
špíny, maziva a koroze. Vnitřní i ven-
kovní prostor kasy byl vyčištěn a po-
vrchová úprava všech dřevěných částí 
vyleštěna do původního lesku. Mosaz-

né prvky byly očištěny mechanicky, naleštěny a lakovány. Do-
řezány byly i chybějící krycí skla prostoru pro vhazování mincí 
i prostoru pro zapisování plateb. Veškeré části byly zkonzervová-
ny, zkompletovány a kasa byla opět zprovozněna. Nově byly vy-
robeny pouze 4 šrouby držící plechovou psací desku, krycí skla 
a klíč k hornímu zámku.

Vlastimil Pibil, DiS., Mgr. Adéla Věra Wagnerová
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Sedmdesátá léta však nebyla v životě souboru poznamenána 
jenom úmornou snahou o přežití divadla, ale také byla obdobím 
mimořádně plodným v oblasti kulturních a společenských styků. 

Členové souboru LS Dětem pro radost se angažovali v rozvoji 
regionálního loutkářství. Podíleli jsme se například na činnos-
ti Okresní sekce pro loutky při Okresním kulturním středisku. 
Předsedou oborové sekce pro loutky při OKS byl člen našeho sou-
boru Petr Cerha, v té době vedoucí souboru, členkou této sekce 
a členkou okresní loutkářské poroty byla Marie Máslová Jirma-
nová, výtvarnice našeho souboru. 

Vykonávali jsme činnost lektorskou, pořádali vzdělávací se-
mináře, navštěvovali profesionální loutková divadla, hráli jsme 
na okresních i krajských přehlídkách, byli jsme aktivními účast-
níky přehlídky „Skupovy Strakonice“ s pohádkou O perníkové 
chaloupce, hráli jsme též v Kopeckého rodných Libčanech. Sou-
bor dále zajišťoval vysoce osvětovou a humanitní činnost, když 
prezentoval loutkové divadlo v místech odlehlých a těžko pří-
stupných, kde tento umělecký žánr nikdy nebyl k vidění, jako 
např. na Pomezních boudách v Krkonoších, v dětské léčebně Ves-
na v Janských Lázních, v řadě odlehlých vesniček oblasti Podkr-
konoší a Podorlicka. Opakovaně jsme zajížděli do Domova men-
tálně postižených dětí v Jaroměři, hráli jsme, kde se dalo.

V našich řadách byl stále jeden ze zakládajících členů, mozek 
i duše divadla, principál Mirek Klicpera, který stál v čele sou-
boru plných 28 let a dalších 5 let byl jeho aktivním členem. Za-
sloužil se o loutkářství nejen na Náchodsku, ale i obecně svojí 

Sedmdesátá jubilejní sezona náchodských loutkářů 
díl 3 – Léta sedmdesátá minulého století

aktivní činností v rámci krajských i ústředních orgánů, byl au-
torem řady původních loutkových her i textových úprav, auto-
rem dekorací i výprav, režisérem. Ve své době se stal jediným 
nositelem čestného Skupova odznaku ve Východočeském kraji, 
což bylo nejvyšší celostátní ocenění v tomto divadelním žánru.

V uvedeném období vznikla i kolekce dnes mimořádně cen-
ných  nahrávek  pohádek,  později  úspěšně  prezentovaných. 
Na tomto místě bych chtěl za všechny uvést jedinečný herec-
ký hlasový projev paní Boženky Pšeničkové, dodnes nepřeko-
natelné „čarodějnice“, pana Zdeňka Šindlera i principála Mir-
ka Klicpery.

Do tohoto výčtu zapadá i dcera pana principála Renata Klicpe-
rová, která svůj hlas po léta propůjčovala mimo jiné i Kašpár-
kovi.

Toto téma si zaslouží samostatné pojednání snad už v příštím, 
prosincovém Zpravodaji.

Pro úplnost si dovolím na tomto místě uvést, že v přímé vět-
vi principálově nastoupila do dětské části našeho souboru i jeho 
vnučka Romana Jirmanová, která získala v 11ti letech prestiž-
ní cenu – jedinou udělenou za mluvičský výkon v roli Bábulin-
ky ve hře „Adámek mezi broučky“ na krajské přehlídce loutkář-
ských souborů v Jaroměři.

 S touto inscenací navíc soubor získal cenu pro nejlepší LS 
okresu Náchod v sezóně 1982–3 a oslavil tak kulaté výročí – tři-
cáté narozeniny.  

Sedmdesátá léta ale přivedla mezi nás i řadu dalších osobnos-
tí, z nichž někteří, včetně stávajícího principála, jsou dodnes ne-
postradatelnými členy náchodské loutkařské družiny.

O tom ale snad někdy příště.
 Zajímavé osobnosti a pilíře souboru – připravujeme pro pro-

sincový Zpravodaj
Miloš Jirman, stálý člen souboru od r. 1967

 hrálo se při každé možné příležitosti

70. léta Mirek Klicpera jako učitel

tehdejš „mladší“ členové souboru. Někteří z nich, 
jsou dodnes v divadle
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! AKCE !
nA nAftu A bEnzín 
pro lEtošní roK nA vEřEjné 
čErpACí stAniCi

vYuŽijtE nÁš novÝ 

nonstop 
sAMoobsluŽnÝ 

tAnKoMAt 
s MoŽností plAtbY KArtou !

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč

90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč

Platba hotově a s obsluhou bude pouze 
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin

Sobota – Neděle: 8.00 – 12.00 hodin

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 
547 01 Náchod
www.cdsnachod.cz

Tel.: +420 725 761 401
www.cdsnachod.cz

  
 

Metu
je

Hronov

Červený
Kostelec

Polsko

Bělovesk
á

Pr
až
sk
á

Kla
dsk

á

Plhovská

Za Teplárnou

Raisova

Kamenice

Tepenská

Borská

Masarykovo
náměstí

Husovo
náměstí

Autobusové
nádraží

Kladská 286

Zeptejte se na
novou práci u nás!

Vysokov

Mrkněte na www.mesa-parts.com
email: jarmila.lelkova@mesa-parts.cz
tel: +420 491 419 823

Jsme Mesa Parts, výrobci přesných soustružených 
dílců. Mezinárodní společnost s dlouholetou 
tradicí a výrobními závody v České republice,
v Německu a Mexiku.
V našem moderním závodě na Vysokově
zaměstnáváme bezmála 300 zaměstnanců.
Právě přijímáme zkušené strojaře a obraběče, 
začínající absolventy, obsluhu strojů a další 
vybrané profese.
V našem výcvikovém a školícím centru
Vám pomůžeme stát se strojařem!
Osobní přístup a řada benefitů.
Máte talent pro přesnost? My ho oceníme!

U nás se pracuje s úsměvem

team

Turning into Solutions.
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

 Léto skončilo a přihlásily se barvy podzimu – velká inspira-
ce pro malíře a fotografy. Také houbařům letošní podzim boha-
tě nadělil, a tak malíři si z lesních „úlovků“ vytvořili v ateliéru 
zátiší pro svou tvořivost. Ale my si na tomto místě povíme o jiné 
nedávné vydařené akci, která se opět nesmazatelným způsobem 
zapíše do historie našeho spolku. Na zámku v Kvasinách jsme 
vernisáží zahájili výstavu na téma Loutka v obraze, která zde 
byla k zhlédnutí do 31. října. Výjimečnost této vernisáže spočí-
vala v tom, že nebyla doprovázena hudebním vystoupením, jak 
tomu tradičně bývá, ale v souladu s tématem výstavy vystoupili 
loutkoherci z Loutkové scény Dětem pro radost a zahráli loutko-
vou pohádku Loupežník Krutibrko. Za toto vystoupení chceme 
poděkovat principálu divadélka panu Danielu Šárkovi (na foto-
grafii vlevo) a loutkoherci Kamilu Huškovi. Členové Spolku AMAG 
z.s., touto výstavou chtějí vzdát hold Loutkové scéně Dětem pro 
radost v Náchodě, která v letošním roce slaví již 70. sezónu. Bla-
hopřejeme a vřele děkujeme za spolupráci.

Poté si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu a na 70 plát-
nech posoudit, jak se který malíř s méně obvyklým tématem 
na svém obraze vypořádal. Byla to nejen ukázka nejrůznějších 
malířských technik, ale i dalších kreativních nápadů – kombi-
nací loutek s obrazy, nebo i v 3D provedení.

 A co naši malou malířskou komunitu čeká v nejbližší budouc-
nosti? Až do vánočních svátků se jako každoročně budeme věno-
vat grafickým technikám. Pro vytváření novoročních přání PF 
a třeba i exlibris jsou grafiky ideálními technikami.

Na závěr bych vám za celý kolektiv AMAGu popřál mnoho 
příjemných kulturních zážitků. Jsme otevřeným společenstvím, 
takže pokud byste projevili zájem nahlédnout do prostor naše-
ho ateliéru nebo zprostředkovat kontakt s některým z nás, lze 
toto po předchozí domluvě zařídit. Více se dozvíte na stránkách: 

Kontakt – AMAG.cz
Text a foto Jiří Spíšek

Na 424 závodníků čekala v sobotu 22. října 2022 původní trať 
dlouhá 8.850 metrů s cílem před radnicí na Masarykově náměs-
tí v Náchodě. Součástí prestižního běhu byl během dopoledne 
také 3. ročník dětských běžeckých závodů OD RADNICE K RAD-
NICI na náměstí v Náchodě, kterého se 
zúčastnilo celkem 169 dětí v deseti ka-
tegoriích. Ceny nejlepším běžcům v dět-
ských kategoriích předával starosta Jan 
Birke a zástupce Pivovaru Náchod Mar-
kéta Flousková, vítězům běhu Hronov-
-Náchod předávali ceny starostové obou 
měst, Hronova – Petr Koleta a Náchoda – 
Jan Birke, společně s místostarostou Ná-
choda Františkem Majerem a ředitelkou 

závodu a předsedkyní okresního sdružení ČUS Náchod paní Ha-
nou Kopeckou. Absolutním vítězem závodu, který získal putov-
ní pohár, se stal pan Josef Novák. Blahopřejeme!

Kompletní výsledky zpracované sportovní firmou Sportcha-
llenge najdete na: www.behej.com www.
hronovnachod.cz www.sportchallenge.
cz  www.primatorcup.cz  Blahopřejeme 
všem velkým i malým vítězům jednot-
livých běhů, děkujeme všem partnerům  
a organizátorům za bezproblémové za-
jištění  průběhu  a  vyhlášení  výsledků  
a všem účastníkům patří velký respekt! 
Těšíme se opět za rok v říjnu 2023!

64. ročník běhu Hronov – Náchod na 8.850 metrů už zná své vítěze!
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – listopad 2022

 
 

5. listopadu 2022 v 11:30 
Rybník Brodský, kemp - Červený Kostelec

Délka závodních tratí zimního plavání: 
1000 m, 750 m, 500 m a 250 m
Trať pro otužileckou veřejnost: 100 m

Výtahy Náchod - Metujští tygři
sportovní klub dálkového a zimního plavání

pořádá 4. ročník závodu Českého poháru

BRODSKÝ 
 RAMPOUCH 

Mediální partneři: Český rozhlas Hradec Králové, Echo, Náchodský deník
Dále podporují: Kemp Brodský - Milan Hrstka, Vodní záchranná a dopravní služba Náchod

www.metujstitygri.cz

Akci podporují:

Dopolední herna je otevřena pro veřej-
nost každé úterý, středu a čtvrtek, vždy 
od 9.00 do 12.00 h. Není nutné se hlásit 
předem,  pobytné  za  celé  dopoledne  je 
60 Kč, v ceně je  i doprovodný program. 
Využít můžete vybavenou kuchyňku. Ka-
ždé úterý je možné navštívit hernu i od-
poledne, a to vždy od 16.00 do 18.00 h.
Pokud vám uvedené časy nevyhovují, ne-
bojte se napsat nebo zavolat, prostory je 
možné využívat i v jiné dny a časy, kdy ne-
probíhají pravidelné aktivity.

 Každé pondělí od 31. 10. do 27. 10. si 
můžete vyzkoušet Florbal.

 V pátek probíhá parkourový kroužek 
skupiny MapCRW, vždy od 17.00 do 18.30 h.

 Posilovací cvičení s prvky TRX si s vámi 
ráda  zacvičí  Dáša  každé  úterý  od  8.30 
nebo od 17.00 h. – o rezervaci si volejte 
604 610 581.

 Zdravotní cvičení PILATES  je možné 
bez rezervace kdykoliv vyzkoušet každé 
úterý od 18.30 hod nebo s rezervací (608 
970 406) ve středu od 8.30 hod.
JÓGA  se  u  nás  cvičí  ve  středu,  vždy 

od 18.30 h., lektorkou je Julie Rumlerová 
– podrobnější informace se dozvíte na tel. 
770 609 816.

 Čtvrtek má pod vedením Míša a ráda 
Vás protáhne a posílí na hodině AERO-
MIXU od 17.00 h. Nutná rezervace na tel. 
774 064 780.

 Ve čtvrtek 3. 11. se můžete těšit na již 
tradiční  akci „Se světýlky po sídlišti“, 
sraz u MC Hopsáček – společně odchází-
me v 17.30 směrem k osvětlenému lavič-
koparku.

 V pátek 18. 11. bude probíhat celý den 
Vánoční focení s Martinem Hurdálkem, 
nutná rezervace na daný čas.

 „Spánek dětí a kojení“ –  to  je název 
besedy, která proběhne v pondělí 21. 11. 
od 10.00 hod. – rezervace nutná na tel. 
773 930 255.

 Vánoční trhy v Jídelně Rubena určitě 
budou o 1. adventním víkendu, sledujte 
FB nebo instagram.
Sledujte naše FB stránky, instagram nebo 
pište na email hopsacek@seznam.cz, volej-
te 608 970 406 nebo 604 610 581 – rádi 
vás seznámí, jak to v našem centru fun-
guje, rádi přivítáme nové pomocníky, ví-
tán je každý, kdo by rád rozšířil naši pra-
videlnou nabídku aktivit, určitě se ozvěte.

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček

1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
   5. 11. 2022  11.00  SKK Primátor Náchod – TJ Spartak Přerov 
  19. 11. 2022  11.00  SKK Primátor Náchod – TJ Valašské Meziříčí
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
  12. 11. 2022  14.00  SKK Primátor Náchod B – TJ Lokomotiva Ústí n.L.
  26. 11. 2022  14.00  SKK Primátor Náchod B – KK Kosmonosy
   3. 12. 2022  14.00  SKK Primátor Náchod B – SK Žižkov Praha
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
   5. 11. 2022  15.00  SKK Primátor Náchod – KK Lokomotiva Tábor
  12. 11. 2022  10.00  TJ Červený Kostelec – Kuželky Aš
  19. 11. 2022  15.00  SKK Primátor Náchod – TJ Červený Kostelec
  26. 11. 2022  10.00  TJ Červený Kostelec – KK Lokomotiva Tábor
   3. 12. 2022  10.00  TJ Červený Kostelec – KK Kosmonosy
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
  13. 11. 2022  10.00  SKK Primátor Náchod – SKK Hořice v Podkr.
  20. 11. 2022  10.00  SKK Primátor Náchod – SKK Jičín
Divize (hrací den: (hrací den – pátek)
   4. 11. 2022  17.00  SKK Primátor Náchod B – START Rychnov n.Kn. B
  18. 11. 2022  17.00  SKK Primátor Náchod B – TJ Sokol Smiřice A
   9. 12. 2022  17.00  SKK Primátor Náchod B – TJ Sokol Nová Paka
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
   4. 11. 2022   19.45  SKK Primátor Náchod D – SKK Primátor Náchod C
  11. 11. 2022   17.00  SKK Primátor Náchod C – TJ Sokol Smiřice C
  11. 11. 2022   19.00  SKK Primátor Náchod D – SK Hradec Králové C
  25. 11. 2022   17.00  SKK Primátor Náchod C – SK Hradec Králové B
  25. 11. 2022  19.00  SKK Primátor Náchod D – SKK Jičín C
Východočeská divize dorostu: (hrací den – neděle)
   6. 11. 2022   9.00  SKK Primátor Náchod B – Lokomotiva Trutnov A (dráhy 1.2)
   6. 11. 2022   9.00  SKK Primátor Náchod C – TJ Lok. Česká Třebová A (dráhy 3.4)
  27. 11. 2022   9.00  SKK Primátor Náchod B – SK Svitavy A
   4. 12. 2022   9.00  SKK Primátor Náchod C – SKK Primátor Náchod B
TURNAJ NEREGISTROVANÝCH
V době uzávěrky tohoto čísla ještě nebylo vydáno rozlosování 48. ročníku turnaje ne-
registrovaných „O pohár pivovaru PRIMÁTOR Náchod“. Ale prvními hody by měl tur-
naj začít v pondělí 21. 11. 2022. Sledujte proto naše webové stránky www.kuzelky.na-
chod.net., kde naleznete všechny potřebné informace. Všechny příznivce srdečně zveme 
na kuželnu.

Výtahy Náchod - Metujští tygři
sportovní klub dálkového a zimního plavání

Plavky a masky s sebou,
přiberte dobrou náladu!

Prezence a šatny v tělocvičně 
SPŠ stavební otevřeny od 12:30.

SEJDEME SE NA METUJI
LOUČENÍ SE S ROKEM 2022

ANEB ČESKO-POLSKÉ MORSOVÁNÍ

zve na tradiční silvestrovský křest začínajících otužilců

31.12.2022 od 13:00 
Denisovo nábřeží, máchadlo za Obchodní akademií

Každý nový odvážlivec, který se smočí do 
ledové vody, obdrží památeční křestní list!

www.metujstitygri.cz

3

Oddíl dálkového a zimního plavání pořá-
dá 52. ročník závodů v zimním plavání 
dne 10. 12. 2022 od 11.30 hodin na rybní-
ku Podborný v Náchodě.
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v LISTOPADU 2022 v Muzeu Náchodska

MUZEUM NÁCHODSKA

Stálá expozice muzea
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masa-
rykově náměstí čp. 18 v Náchodě je v listopadu otevřena denně 
mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. Organi-
zované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-
-mailu meisnerova@muzeumnachodska.cz. 

Pevnost Dobrošov
Pevnost je od listopadu do prosince pro návštěvníky uzavřena.

Přednášky a besedy

Jak se tvoří rodokmen
Knihovnice a archivářka z Muzea Náchodska Mgr. Eva Vodochod-
ská Vás při sedmém muzejním sedánku uvede do základů genea-
logie. Dozvíte se, jak začít pátrat po předcích, kde hledat genea-
logické prameny a jak vytvořit grafickou podobu rodokmenu. 
Sedánek proběhne dne 2. listopadu 2022 od 17.00 v přednáško-
vém sále Muzea Náchodska v prvním patře Staré radnice čp. 1.

Náchodská židovská komunita
Závěrečný, v pořadí již osmý muzejní sedánek v roce 2022, pro-
běhne ve středu 7. prosince 2022 v přednáškovém sále Muzea 
Náchodska v prvním patře Staré radnice čp. 1. Beseda připome-
ne náchodskou židovskou komunitu, již zcela zásadně ovlivnil 
transport do Terezína, od něhož 14. prosince uplyne 80 let.

Výstavy

Náchodský fotografický podzim 
Od října probíhá ve Výstavní síni Muzea Náchodska na rohu Tyr-
šovy a Zámecké ulice v Náchodě již tradiční výstava z cyklu Ná-
chodský fotografický podzim pořádaná Fotoklubem Náchod. Vý-
stavu je možno navštívit až do 6. listopadu 2022 denně mimo 
pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.

Zdeněk Farský – betlémy
Muzeum Náchodska zve do Výstavní síně na rohu Tyršovy a Zá-
mecké ulice v Náchodě na výstavu betlémů z dílny věhlasného 
řezbáře Zdeňka Farského. Výstava je uspořádána u příležitos-
ti životního jubilea autora a představí jednu část z jeho bohaté 
tvorby, a to sice tvorbu betlemářskou. Návštěvníci se mohou tě-
šit na celkem čtrnáct betlémů od těch nejmenších, až po betlé-
my s figurkami vysokými 135 centimetrů. Hlavním lákadlem ale 
bude dva a půl metru dlouhý betlém obsahující více jak sedmde-
sát figur. Betlém je unikátní i z jiného pohledu – zachycuje scé-
ny od Zvěstování až po Pašije. Návštěvníci v něm tak najdou ne-
jen obvyklé zobrazení Zvěstování, Narození Páně a Klanění tří 
králů, ale také třeba útěk do Egypta, scény z křížové cesty a ulo-
žení Krista do hrobu. Slavnostní vernisáž za účasti autora pro-
běhne v pátek 25. listopadu 2022 od 17 hodin. Výstavu pak lze 
navštívit od 26. listopadu 2022 do 15. ledna. 2023 denně mimo 
pondělí 9.00–12.00 a 13.00–17.00.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245, 
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pon-
dělí od 9 do 17 hodin.

  SNY GRIGORIJE MUSATOVA (24. 9. – 4. 12.) 
Kurátoři výstavy: Julie Jančárková, David Chaloupka
Tematická výstava ruského umělce emigranta dlouhodobě 
působícího v české výtvarné komunitě. 

  HLEDÍM SI SMYSLŮ, LENKA JIRKOVÁ TÁBORSKÁ 40 let 
(24. 9. – 4. 12. 2022) Kurátor: Petr Pokorný
Mgr. MgA. Lenka Jirková Táborská (1981) žije a pracuje stří-
davě na stolové hoře Ostaš nedaleko Police n. M. a Boušíně. 
Ve své tvorbě se věnuje kresbě, performanci, videoartu či in-
stalaci. Mezi jejími díly najdeme také fotografie nebo objek-
ty. O své tvorbě autorka mluví jako o mapování nevědomí.
Edukační programy pro školy:

  10. 10. – 2. 12. 2022 – DVANÁCT SNŮ
Interaktivní komentovaná prohlídka výstav Sny Grigorije 
Musatova a Hledím si smyslů. 
Cílová skupina: ZŠ (3. třída a výše), SŠ, školní družiny a zá-
jmové kroužky. Časová dotace: 45 min. Vstupné: žák/student 
20Kč, pedagogický doprovod zdarma.

  10. 10. – 2. 12. 2022
ČAJ A MELOUN: EXOTIKA CIZINY A RUTINA DOMOVA
Tvůrčí a zážitkový vzdělávací program k výstavě Sny Grigori-
je Musatova. Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, školní družiny a zá-
jmové kroužky. Časová dotace: 60–90 min. Vstupné: žák/stu-
dent 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Registrace programů na adrese: hornackova@gvun.cz

  4. 11. 2022 21.00 – UMĚNÍ VE SNĚNÍ (GVUN Jízdárna)
Může se Galerie výtvarného umění v Náchodě stát místem 
Vašich snů? Chtěli byste zkusit jaké to je přespat v galerii? 
Máte jedinečnou možnost vstoupit na celou noc do magické-
ho prostoru barev a tajemných symbolů, usínejte obklopeni 
obrazy výstav G. Musatova a Lenky Jirkové Táborské a poznej-
te, zda mohou obrazy mít vliv na Vaše sny. 

  9. 11. 2022 18.00 – AVANTGARDA VE FILMU (GVUN Jízdárna)

Projekce krátkých avantgardních filmů z 20. a 30. let minu-
lého století uváděná v rámci doprovodných programů k vý-
stavě Sny Grigorije Musatova. 

  13. 11. 2022 10.00  MAPY SNŮ (GVUN Jízdárna)
Kreativní dopolední setkání nad mapami hvězdného nebe 
a tématem snů. Otevřený tvůrčí workshop pro rodiny s dět-
mi k výstavě Hledím si smyslů. Dílna je určena dětem od 4 let 
a jejich rodičům, prarodičům i jiným příbuzným. Mladší sou-
rozenci jsou také vítáni, mohou se zapojit podle svých mož-
ností a chuti. Pracovní oblečení s sebou.

  14. 11. 2022 17.00 – BDÍT SNĚNÍM (GVUN Kabinet) 
Workshop pro veřejnost vedený umělkyní Lenkou Jirkovou Tá-
borskou, autorkou výstavy Hledím si smyslů. Dílna je určena 
pro veřejnost, seniory i seniorky a jejich přátelé a nabízí po-
znání, zážitek a tvůrčí činnost v interakci s uměleckými díly.

  30. 11. 2022 18.00
DOSTOJEVSKIJ V ČESKÉ VÝTVARNÉ KULTUŘE (GVUN Jízdárna)
Přednáška s kurátorem PhDr. Davidem Chaloupkou, která 
představí vlivy slavného literáta na vizuální tvorbu v kon-
textu českého kulturního prostředí.

  21. 11.–2. 12. 2022 19.00
SNY GRIGORIJE MUSATOVA (online)
Podcast s kurátorkou PhDr. Julií Jančárkovou, Ph.D. o kapito-
lách v tvorbě i životě Grigorije Musatova. Krátké historicko-
-kritické zamyšlení online na webu GVUN denně od 21. 11. 
do 2. 12. vždy od 19 hodin.

Galerie výtvarného umění v Náchodě
GVUN Malá, Náchod, Plhovská 862, tel. 491 423 245, 491 427 321. 
Otevřeno v době konání programu a po předchozí tel. domluvě. 
Martin Zet – VREM PACE? (22. 10.–27. 11.)
Kurátor výstavy: Lexa Peroutka
Martin Zet je multimediální, postkonceptuální umělec, který 
ale vychází z tradiční umělecké disciplíny sochařství. Výstava 
„VREM PACE?” je autorovým pokusem o otevírání otázky míru, 
jeho možnosti nebo nemožnosti, pomocí uměleckých prostřed-
ků s výstupem do reálné prostorové a vizuální výstavy.
Více informací o doprovodných programech a vzdělávacích ak-
cích na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
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Stomatologická pohotovost
sobota, neděle, 
státní svátky 8.00–12.00 hod.

Stomatologická pohotovost

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

LISTOPAD
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

  vždy od 15 hodin 

 5. 11. Křemílek a Vochomůrka
 12. 10. Křemílek a Vochomůrka
 19. 11. Začarovaný les
 26. 11. Začarovaný les

Více informací na stránkách 
http://lsdpr.cz 

ZNOVU OTEVŘENO – DR. MAX
Polská 397 (Kaufland), Náchod
denně 8–20 hodin

Oblast Náchodsko-Jaroměřsko: 
  5. a 6. 11.  MUDr. Olga Záplatová  Husovo nám. 36
    Česká Skalice  491 452 447
  12. a 13. 11.  MUDr. Petr Juran  Komenského 10
    Nové Město nad Metují  491 472 721
  17. 11.  MDDr. Veronika Kalousková  Husova 931
    Jaroměř  491 812 935
  19. a 20.11.  MDDr. Pavel Jirásek  Běloveská 123
    Náchod  703 600 915
  26. a 27. 11.  MUDr. Ivona Plšková  Komenského 554/a
    Česká Skalice  491 451 300
  Oblast Náchodsko – Broumovsko:
  5. a 6. 11.  MDDr. Marcela Špačková  Běloveská 123
    Náchod  703 600 915
  12. a 13. 11.  MDDr. Jan Petřík   Kamenice 113 (Pasáž Magnum)
    Náchod  724 086 199
  17. 11.  MUDr. Vjačeslav Ogriščenko  ZS VEBA – Olivětín 66
    Broumov  491 502 425
  19. a 20.11.  MUDr. Alena Zdražilová  Denisovo nábřeží 665
    Náchod  491 427 548
  26. a 27. 11.  MUDr. Ladislav Růžička ml.  Poliklinika 
    Broumov  603 479 132

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 4. listopadu 

– VÁNOČNÍ KERAMIKA NA ZKOUŠKU
program od 16 do 18 hodin, vhodné pro 
děti  i  dospělé  (děti  mladší  6  let  pouze 
v  doprovodu  rodičů),  s  sebou  pracovní 
oděv, přezůvky, vstupné děti 50 Kč, do-
spělí 100 Kč, informace Bc. Tereza Išová, 
tel. 774 223 296 

 sobota 12. listopadu 
– SOBOTA S ANGLIČTINOU 
November Saturday pro děti od 6 do 11 
let, od 9 do 13 hodin, hravá výuka anglič-
tiny, hry, hrátky a soutěže, svačina a pit-
ný režim zajištěn, s sebou vybavený pe-
nál,  přihlášky  do  9.11.,  cena  pro  členy 
Klubu Soboty s angličtinou zdarma, pro 
ostatní 180 Kč, informace PhDr. Jarosla-
va Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 
775 223 291

 sobota 12. listopadu 
– VÝLET S TAJEMSTVÍM
výlet ve znamení listopadu, návštěva za-
jímavého místa s tajemnou atmosférou 
a duchem blížící se zimy, cena 170 Kč, čle-
nové klubu Baťůžek sleva, informace Pav-
lína Tylšová, sportovnioddeleni@decko-
-nachod.cz, tel. 775 223 292

 pátek 18. listopadu 
– PÁTEK S 3D TISKEM
program pro děti od 8 let, od 9 do 15 ho-
din, modelování v grafickém programu 
s možností následného vytisknutí projek-
tu na 3D tiskárně, pobyt i venku a u zví-
řátek, cena 250 Kč (v ceně oběd), informa-
ce: Ing. Alena Prázová, tel. 774 635 232

 pátek 25. listopadu
ADVENTNÍ TVOŘENÍ

program od 16 do 18 hodin, vhodné pro 
děti i dospělé (děti mladší 6 let pouze v do-
provodu rodičů), s sebou pracovní oděv, 
přezůvky,  vstupné  děti  50 Kč,  dospě-
lí 100 Kč, informace Bc. Tereza Išová, tel. 
774 223 296 
AKCE MC MACÍČEK

 Čtvrtek 24. listopadu – VÁNOČNÍ 
FOCENÍ S MARTINEM HURDÁLKEM
dopoledne  od  10.30  hodin,  odpoledne 
od 14 hodin, třeba objednat se na přesný 
čas, ukázky k nahlédnutí v Déčku nebo 
na fb či webu,  informace Kristýna Lok-
vencová, tel. 773 587 727
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes regist-
rační systém na www.decko-nachod.cz, kde 
také najdete další informace.

Do výzvy na úklid města se zapojilo 
mnoho náchodských škol a školek

Už od roku 2019 organizuje Déčko eko-
procházky, neboli výlety do blízké příro-
dy spojené s úklidem odpadu.  Inspiraci 
na tyto procházky přinesli do Déčka ev-
ropští dobrovolníci a členové klubu aktiv-
ní mládeže Erasmáci, které nadchla vý-
zva Ukliďme Česko. Ta se ale vyhlašuje jen 
jednou za rok – my věříme, že úklid jed-
nou ročně nestačí. Ekoprocházky se nej-
prve těšily velkému zájmu, poslední do-
bou se nám ale nedaří oslovit veřejnost 
k zapojení. Proto jsme na jaře 2022 po-
zvali některé školy, které se do úklido-
vé výzvy s nadšením zapojily. Vzhledem 
k pozitivnímu ohlasu jsme výzvu zopako-
vali i letos na podzim. Jsme nadšení, že 
i tentokrát se k úklidu přidaly děti ze ZŠ 
Pavlišovská - Babí, MŠ Vítkova, MŠ Březi-
nova, ZŠ Komenského, ZŠ T. G. Masary-
ka a MŠ Alšova a uklidily prostor v okolí 
svých škol. Byli bychom rádi, kdyby si také 
ostatní spoluobčané města vzali z dětí pří-

klad a aby jim záleželo více na pořádku 
v našem městě. Každý, kdo by rád přilo-
žil ruku k dílu, může sledovat náš web 
a Facebook, na kterém tyto uklízecí vý-
zvy budeme zveřejňovat.
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Církve v Náchodě Senior klub „Harmonie 2“
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc, ThD. Kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,  
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa 15–17 
hod. Mimo úřední hodiny volejte faráře S. Švarce, 776 736 885 
nebo předsedkyně RS I. Čadové 604 929 825. Kolumbárium ote-
vřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v ne-
děli 8.15 hod. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod. 
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty. kancelář 
491 428 355, děkan P. Zdeněk Kubeš 737 383 752, výpomocný 
duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, 
e-mail. farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny. pondělí, stře-
da a pátek 9.00–11.00, čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, v jinou 
dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřin-
ce. 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. Příležitost ke svátosti smíření půl 
hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou. 
Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý 
čtvrtek od 19.00. 
V úterý 1. listopadu na Slavnost Všech svatých mše svaté bu-
dou slouženy následovně. v 7.00 hod. a v 18.00 hod. v kostele 
sv. Vavřince a dále v 16.00 hod. ve hřbitovním kostele Naroze-
ní sv. Jana Křtitele. 
Na „dušičky“ (vzpomínka na všechny věrné zemřelé) 2. listopa-
du mše svaté budou slouženy následně. v 7.00 a v 18.00 v koste-
le sv. Vavřince a dále v 16.00 v hřbitovním kostele Narození sv. 
Jana Křtitele za všechny věrné zemřelé. 
V sobotu 5. listopadu při mši svaté v 9.00 hod. v kostele sv. Vav-
řince kněz zájemcům udělí svátost pomazání nemocných. Téhož 
dne od 16.00 hod. do 18.00 hod. v kostele sv. Vavřince výstav 
NSO a příležitost k přijetí svátosti smíření.       P. Z. Kubeš, děkan
Českobratrská církev evangelická
Sídlo sboru a sborový dům: Purkyňova 535; Kostel v Provodově-
-Šonově (ve Václavicích) adresa: Šonov 95; farář Mgr. M. Bárta, 
mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osobní
i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv 
po tel. domluvě. Bohoslužby se konají každou neděli od 10 h v Ná-
chodě podle aktuální epidemiologické situace. 
Sledujte webové stránky: http://www.nachod.sonov-evangnet.cz 
a facebook: Evangelíci při Rozkoši. Na webových stránkách uveřej-
ňujeme přípravy k bohoslužbám a domácím ztišením. Rozhovory 
nad Biblí a našimi zkušenostmi se konají každý čtvrtek od 17.00. 
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, Náchod, budova Sokola – 2. patro. Kazatel p. Petr Staš, tel. 
732 543 695, e-mail: stas.petr@tiscali.cz, pomocný kazatel p. Martin 
Sieja, tel. 774 208 312, e-mail: m.sieja@seznam.cz. Bohoslužby každou 
sobotu od 9.30 hodin (vyjma poslední soboty v měsíci). 
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.  P.  Geldner,  tel.  777  217  968, 
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056, 
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bo-
hoslužby v neděli v 9.30 hodin. Rozhovory nad Biblí ve středu 
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

 čtvrtek 3. 11. od 14 hod. „ZEMĚ–VZÁCNÁ PLANETA“, filmový 
dokument z cyklu „Mocné síly planety Země“;

 čtvrtek 10. 11. od 14 hod. „VESNICE ČÁPŮ“ – dokument o živo-
tě čápů. Promítání pro nás připravil p. Otto Mach. 

 čtvrtek 24. 11. od 15.30 hod. „CECILSKÁ ZÁBAVA“ v restauraci 
Reduta s hudebním doprovodem p. Langera. Přijďte se pobavit.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru Senior klub, z. s., Náchod, 
Rybářská 1819.
Zájemci o pobyty v r. 2023 
hlaste se v klubovně Harmonie 2 do konce listopadu.

 23.–28. února wellness pobyt v hotelu MAS, Sezimovo Ústí 
plná penze s dopravou... 6.600 Kč

 24.–30. června pobytový zájezd „Velký okruh Šumavou“
plná penze s dopravou... 6.100 kč

 26. 8. – 1. 9. rekr. pobyt v hotelu Astoria, Jánské Lázně 
plná penze, vlastní doprava... 5.340 Kč
V kanceláři můžete vyřídit své žádosti vždy po programu v PO a ČT 
15.30–16 hod.

a stávající  členové zvou všechny zájemce o divadelní umění 
mezi sebe. Pokud chcete spolu s námi prožívat úžasný pocit stát 
na prknech jeviště, „která znamenají svět,“ přijďte mezi nás 
ve čtvrtek 3. listopadu 2022 ve 14.15–14.30 hodin do Divadla  
J. Čížka. Zkoušky se konají každý čtvrtek od 14.15 do 16.00 hodin. 
Podrobnější  informace  všem  zájemcům  poskytne  p.  Blanka 
Dvořáčková každé úterý a středu v kabinetě společenských věd 
Jiráskova gymnázia nebo na mobilním telefonu 605 323 101. 

Těšíme se na vás!

DIVADELNÍ SOUBOR MLADÝCH
 NÁCHODSKÁ DIVADELNÍ SCÉNA, 

DIVADLO J. ČÍŽKA

www.mestonachod.cz
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Pro aktuální informace sledujte naše stránky www.mknachod.cz nebo www.facebook.com/knihovnanachod. (Vo)

Městská knihovna Náchod informuje v listopadu 2022
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Rozvoz knih
V úterý 8. listopadu se v dopoledních hodinách uskuteční roz-
voz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Vstupní hala
Od 1. listopadu
Taková Polická zelňačka 
Výstava fotografií Zdeňka Odla. Originální název je zvolený po-
dle úvodní fotografie.
Dětské oddělení
Pozdravy z celého světa
Od 1. do 30. listopadu 
Již 49 let se 21. 11. slaví Světový den pozdravů. Výstava nám uká-
že, jak se zdraví lidé v různých koutech světa.
Studovna
SUCHÁ JEHLA
Do 25. listopadu. Prodejní výstava grafik Luboše Maliny. 
Vánoční výstava spolku SANA
Od 26. listopadu do 3. prosince 
Prodejní výstava keramiky, šperků, obrazů, dřevěných, drátova-
ných a plstěných dekorací a dalších milých drobností.

Mýdlování
15. listopadu od 15 do 18 hodin
Workshop výroby mýdel pro dospělé. Pod vedením zkušené lek-
torky si vyrobíte až deset mýdel různých vůní a tvarů.
Cena kurzu 350 Kč zahrnuje lektorné, materiál i zapůjčení si-
likonových forem. Na osvěžení vám nabídneme kávu nebo čaj.

Halloweenské tvoření
V pondělí 7. listopadu zveme všechny kreativní děti na pro-
čtenou halloweenskou dílničku, která bude probíhat od 14.30 
do 16.30 hodin v dětském oddělení. Příspěvek na materiál činí 
20 Kč. 

S knížkou do života
Bookstart II (3–6 let)
V sobotu 19. listopadu se v 10 hodin sejdou v dětském odděle-
ní rodiče a děti, pro které opět nachystáme program plný čtení, 
jednoduchého vyrábění a dalších zábavných aktivit. 
Bookstart I (0–3 roky)
Na úterý 22. listopadu  chystáme  od 9 hodin (1.  skupina) 
a od 10.30 hodin (2. skupina) setkání pro děti do 3 let a jejich 
rodiče. 

Prosíme  o  přihlášení  na  e-mail kobrlova@mknachod.cz  nebo 
v dětském oddělení.

UČTE SE (JAZYKY) CHYTŘE
V pondělí 21. listopadu od 15.30 hodin
Zdokonalujete se v cizím jazyce, ale nejde to tak, jak byste si 
představovali?
Přijďte si poslechnout pár jednoduchých a praktických tipů, jak 
se učit chytře.
Umět cizí jazyk je totiž skvělé. Poradit si v různých situacích. Mít 
výsledky a věřit si. Učit se chytře pomocí správných technik. Pře-
konat věčné začátečnictví. Plnit si svůj sen. 
Zkuste využívat nejnovější poznatky o lidském mozku, paměti 
a psychologie učení a udělejte skutečný pokrok. STUDY SMART, 
NOT HARD. Vstupné dobrovolné.

Deskovky
17. listopadu od 14.00 hodin vás zveme na další odpoledne spo-
lečného hraní karetních a deskových her v dětském oddělení. 
Vhodné pro děti, mládež i dospělé, začátečníky i zkušené hráče. 
Možnost přinést vlastní hru a naučit ji ostatní.

Den pro dětskou knihu
V sobotu 26. listopadu od 9 do 12 hodin.
Dopoledne plné knih, tvoření a her. Můžete se těšit na divadelní 
představení podle knihy Daniely Krolupperové Polštářoví pod-
vodníci, vánoční tvořivou dílničku, hry, kvízy a prodej knih ne-
jen z nakladatelství Pikola s 20% slevou.

Náchodská univerzita volného času
14. listopadu – Jakub Greschl
Jak se slaví Vánoce ve světě
28. listopadu – Mgr. Mariana Poláková, Ph.D.
Sexualita v antickém Římě
Vstup pouze na průkazky NUVČ, pro ostatní zájemce po ústní 
dohodě s organizátory jednorázové vstupné 50 Kč.

VU3V
Dějiny oděvní kultury 2. část.
8. a 22. listopadu od 9 hodin.

V neděli 4. prosince v 15 hodin vás zveme 
na vernisáž výstavy Kouzelná cesta

Čtenářské a vyprávěcí karty Petry Bubeníčkové ilustrované Ol-
dřichem Jelenem a Františkou Jelenovou vám představí všich-
ni tři autoři.
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!! Vzhledem k uzávěrce NZ, sledujte, prosím, aktuální program kina. 
Aktualizovaný program najdete na www.kinonachod.cz nebo na plakátech kina na výlepových plochách.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Jsou tři kamarádky. Jednu z nich vypekl charismatický starší muž, a tak se spojí, aby na něj vymysleli past, do které se postupně chytá… Osobitá vztahová komedie, která nabízí velké herecké příležitosti pro 
tři skvělé herečky, a také mnoho slovního i situačního humoru. Režie Miloslav Šmídmajer. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

ADAM ONDRA: POSUNOUT HRANICE
Jaká je skutečná cena za úspěch? Celovečerní dokument o lezecké ikoně dneška. Adam Ondra začal s lezením ve stejném věku, ve kterém se naučil chodit, a od té doby již nepřestal. Sbírá medaile, rekordy a po-
souvá hranice toho, co je v lezení ještě možné. Tvůrci filmu doprovázeli Adama Ondru celé 3 roky nejen na lezeckých závodech, při lezení v přírodě na skalách nebo při náročném tréninku, ale točili s ním i doma, 
při společných chvílích s rodiči, a především s přítelkyní Ivou. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný

TROJÚHELNÍK SMUTKU
Společenská satira s mezinárodním obsazením, která provokuje a baví! Model Carl a jeho partnerka influencerka Yaya jsou pozváni na luxusní výletní plavbu. Společnost jim zde dělá opravdu vybraná smetán-
ka. Je tu starý mládenec hledající životní lásku, výstřední ruský obchodník (Zlatko Buric) a celému mumraji vládne kapitán (Woody Harrelson), který je věčně pod parou. Dvojnásobný vítěz Zlaté palmy z festi-
valu v Cannes Ruben Östlund natočil břitce satirickou komedii o společenských rolích a opojné síle moci, která nenechá na žádném z pasažérů nit suchou… České titulky.
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

VRAŽDA V LONDÝNĚ
Největší vražda na divadelních prknech! Když se případu ujmou světem unavený inspektor Stoppard (Sam Rockwell) a snaživá začátečnice strážnice Stalkerová (Saoirse Ronan), ocitnou se oba v zapeklité záha-
dě a vyšetřují záhadnou smrt na vlastní nebezpečí. Mysteriózní krimi komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

HRANICE LÁSKY
Hana (Hana Vagnerová) začíná cítit, že její vztah s Petrem (Matyáš Řezníček) se pohybuje v příliš zajetých kolejích. Rozhodne se ho tedy osvěžit. Od vyprávění je pak už jen krůček k činům. Ke zkoumání vlastní inti-
mity, k zážitkům s jinými partnery a ke stále intenzivnějšímu hledání hranic, za které se dá v lásce a sexu zajít. Erotická lovestory o zkoumání vlastní intimity a hledání hranic v lásce a sexu. Režie Tomasz Wiński.
Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

IL BOEMO
Historický velkofilm inspirovaný skutečným příběhem jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století – Josefa Myslivečka. Zavede diváka do slunné Itálie, kde Mysliveček žil, 
tvořil, stal se legendou, ale také zemřel v zapomnění. V hlavní roli Vojtěch Dyk. Film je navržen za Českou republiku v boji o Oscara za rok 2022. Uvádíme v českém znění.
Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

PRINC MAMÁNEK
Veselá pohádka jako ze života… Film je srdcovým projektem Jana Budaře, jenž napsal knižní předlohu, scénář, film režíruje a sám hraje i titulní roli. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Osobitá vztahová komedie, která nabízí velké herecké příležitosti pro tři skvělé herečky, a také mnoho slovního i situačního humoru. V hlavních rolích Hana Vágnerová, Tereza Rychlá a Betka Staňková, v dal-
ších rolích Marek Vašut, Marek Němec, Zlata Adamovská, Igor Orozovič, Jiří Vyorálek, Albert Čuba, Vladimír Polák, Zuzana Pillmann, Marie Viková a další. Režie Miloslav Šmídmajer.
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

Giuseppe Verdi: LA TRAVIATA – SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Sopranistka Nadine Sierra ztvární jednu z nejslavnějších hrdinek operní literatury, pařížskou kurtizánu Violettu Valéry. Verdiho proslulou tragédii režíruje Michael Mayer a orchestr řídí maestro Daniele Callegari.
Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 320 Kč, zlevněné vstupné 270 Kč (senioři a studenti), abonentní vstupné 250 Kč.

ŠOUMEN KROKODÝL
Všechno zvládne levou zadní… Rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, mládeži přístupný.

MAYERLING – ZÁZNAM BALETNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z KRÁLOVSKÉHO BALETU V LONDÝNĚ
Hudba: Franz Liszt, choreografie: Kenneth MacMillan, tančí Ryoichi Hirano, Natalia Osipova, Laura Morera, Christina Arestis, Francesca Hayward a další.
Klasika Královského baletu, inspirovaná skutečnými událostmi, zobrazující posedlosti korunního prince Rudolfa, které vedou ke skandálu vraždy a sebevraždy s jeho milenkou Mary Vetserovou. Mistrovsky 
vyprávěný balet Kennetha MacMillana z roku 1978 je nyní uveden u příležitosti 30. výročí úmrtí tohoto slavného choreografa. Vstupné 250 Kč, děti a senioři 200 Kč.

ÚSMĚV
Co u vás vyvolá úsměv? Když se někdo směje od ucha k uchu, nenapadne vás, že by se už za pár vteřin mohl přímo před vašima očima zabít. Horor Úsměv dokazuje, že i jedna z nejkrásnějších lidských emocí 
může někdy být děsivě znepokojivá a až ho uvidíte, může už být pozdě… České titulky. Vstupné 140 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

JAN ŽIŽKA
Zrod vojevůdce… Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců své doby, který se stal díky svým činům legendou. Historický velkofilm Petra Jákla, vypráví o počátcích husitského vo-
jevůdce Jana Žižky, na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlavních rolích Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe, Karel Roden a další. Uvádíme v českém znění.
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

BLACK ADAM
Svět potřeboval hrdinu… Přišel Black Adam! Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí egyptských bohů – a stejně rychle uvězněn – je Black Adam vysvobozen ze svého pozemského hrobu a při-
praven rozpoutat v moderním světě svou jedinečnou formu spravedlnosti. Dwayne Johnson v hlavní roli akčního fantasy DC, uváděném s českými titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

BANGER.
Život nejde nalajnovat! Hlavní postava Alex v podání Adama Mišíka prodává ten nejlepší kokain v Praze, dealování chce ale jednou provždycky nechat. Jeho snem je prorazit v rapu a nahrát svůj vlastní banger. 
Díky své atmosféře, nekompromisnímu a originálnímu stylu i nečekanému humoru se film BANGER. stal jednou z událostí festivalu v Karlových Varech, kde sklidil nadšené ohlasy kritiků i diváků.
Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

CIVILIZACE – DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA
Opakujeme na vaše četná přání! Jestli v současnosti stojí před vědci celého světa nějaká společná otázka, pak je to otázka udržitelnosti civilizace. Doposud každá se zjevila, rozvinula se, kulminovala a zmizela. 
Co se stane, pokud zkolabuje dnešní, globální civilizace? Dokumentární film Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa vypráví o proměnách velkých civilizací a jejich podobností s tou naší současnou.
Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný

BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
Pokračování marvelovského hitu! Královna Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye a Dora Milaje (Ivy Haralson) bojují o ochranu svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi poté, co se rozšířily zprávy o smr-
ti krále T’Chally. Zatímco se obyvatelé Wakandy snaží přijmout svou další kapitolu, hrdinové se musí spojit a s pomocí Nakii a Everetta Rosse vytvořit nový svět pro království Wakanda. Akční dobrodružný film 
uváděný v českém znění i s českými titulky. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

TOP GUN: MAVERICK
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. S ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Akční drama, uváděné v českém znění.
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

KVÍK
Devítiletou Babs čekají o prázdninách hned dvě báječné věci. Nejdříve zjistí, že ten starý pán s velkým kufrem je její dědeček, a hlavně – děda jí dá k narozeninám roztomilé malé prasátko. Jenomže Kvík, jak 
se tenhle dáreček jmenuje, je přeci jenom čuník a Babs si ho může nechat jen pod podmínkou, že absolvuje výcvik s dalšími domácími mazlíčky… Rodinná animovaná komediální podívaná úplně pro všechny.
Vstupné 110 Kč, mládeži přístupný.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Osobitá vztahová komedie, která nabízí velké herecké příležitosti pro tři skvělé herečky, a také mnoho slovního i situačního humoru. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

PRINC MAMÁNEK
Veselá pohádka jako ze života… Hrají Jan Budař, Ondřej Vetchý, Veronika Kubařová, Boleslav Polívka, Vladimír Javorský, Martin Huba, Kateřina Antošová a Veronika Daušová.
Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

OBĚŤ
V rozdělené společnosti je obětí každý. Na vině jsou všichni… Příběh matky, která se domáhá spravedlnosti po útoku na jejího syna. Silné a v mnohém aktuální drama, které uvedly prestižní festivaly v Torontu 
a v Benátkách. Slovensko pak film Oběť nominovalo do bojů o Oscara. Režie Michal Blaško (mj. čtyři epizody třetí řady Případů 1. Oddělení). Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

MUNCH – LÁSKA, DUCHOVÉ A UPÍŘÍ ŽENY – VÝSTAVA V KINĚ
Na světě není malíře, který by byl tak slavný a současně tak málo známý jako Edvard Munch. Munchovo muzeum - velkolepý mrakodrap na fjordu norského hlavního města, je navržený tak, aby obsáhl obrov-
ské dědictví, které umělec svému městu zanechal: 28 000 uměleckých děl včetně obrazů, grafik, kreseb, zápisníků, skic, fotografií i jeho experimentů s filmem. České titulky.
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
Volné pokračování úspěšné pohádkové fantasy komedie. Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková) získává zakázanou kouzelnou moc: dokáže částečně ovlivňovat tok času. Spolu se svými nerozlučnými přá-
teli princeznou Ellenou (Natalia Germani) a princem Janem (Marek Lambora) se vydává do kouzelného města jménem Ayra, kde sídlí Společenstvo alchymistů, které se zapřísáhlo magii ochránit.
Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.

GRAND PRIX
Filmová komedie režiséra Jana Prušinovského (Most!, Okresní přebor) vypráví o dvou bratrancích milujících auta a jednom kriminálníkovi, který je zase rád krade. Roman (Kryštof Hádek) vede pofidérní auto-
bazar a má živelnou manželku (Anna Kameníková). Emil (Robin Ferro) si piplá svou autodílnu v centru, za kterou stojí jeho největší chlouba: maketa Formule 1. Když Emil v televizní soutěži vyhraje vstupenky 
na Velkou cenu Formule 1, nezbývá mu nic jiného než požádat bratrance Romana, aby jej tam zavezl. Neumí totiž řídit. Ani jeden z nich ještě netuší, že se na ně nabalí místní magnet na problémy, vrchní doda-
vatel kradených aut a Romanův kamarád z vězení Štětka (Štěpán Kozub)…. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

MENU
Mladý pár (Anya Taylor Joy a Nicholas Hoult) cestují na odlehlý ostrov, aby se najedli v luxusní restauraci, kde šéfkuchař (Ralph Fiennes) připravil bohaté menu s několika šokujícími překvapeními… Hororová 
komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SPOLU – SPECIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ POUZE PRO SENIORY ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ
Láska neznamená oběť. Příběh matky a jejích dvou dospělých dětí, z nichž jedno trpí autismem a potřebuje péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem pozornosti. V hlavních rolích Veronika Žilková, Ště-
pán Kozub a Kamila Janovičová. Film vznikl podle úspěšné divadelní hry Fabio Marry, jenž se objeví i v jedné z menších rolí. Režie David Laňka a Martin Müller. Vstupné 60 Kč, mládeži přístupný.

1. úterý v 17 hod

1. úterý v 19.15 hod

2. středa v 19 hod

2. středa v 17 hod
3. čtvrtek v 19 hod

3. čtvrtek v 17 hod
4. pátek v 19.30 hod
7. pondělí v 19.15 hod

4. pátek v 17 hod

5. sobota ve 13.30 hod

5. sobota v 15.15 hod
9. středa v 17 hod

5. sobota v 17.45 hod

6. neděle ve 13.45 hod

6. neděle v 15.45 hod

6. neděle v 19.30 hod

7. pondělí v 17 hod

8. úterý v 17 hod

8. úterý v 19.15 hod

10. čtvrtek v 19.30 hod

9. stř. v 19.15 hod – TIT
 – PŘEDPREMIÉRA
10. čt v v 16.30 hod – DAB
11. pá v 19.15 hod – DAB
12. so v 19 hod – DAB
13. ne v 17 hod – DAB
14. po v 19 hod – TIT
15. út v 16.30 hod – DAB
16. středa – DAB

11. pátek v 17 hod

12. sobota v 15.30 hod
13. neděle ve 14 hod

12. sobota v 17 hod

13. neděle v 15.15 hod

14. pondělí v 17 hod

15. úterý v 19.30 hod

17. čtvrtek v 15 hod
18. pátek v 17 hod
19. sobota v 15 hod
21. pondělí v 17 hod

17. čtvrtek v 17.30 hod
18. pátek v 19.30 hod
19. sobota v 17.30 hod
20. neděle v 17 hod
21. pondělí v 19.30 hod
22. úterý v 17 hod
23. středa v 19.15 hod

20. neděle v 19 hod

22. úterý v 15 hod
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