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Plesová sezona v plném proudu

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v únoru
Středa
4. 2. 2015
v 19.00 hodin

Koncert skupiny BRAN
Keltská hudba z Bretaně
Vstupné: 150 Kč
Předprodej od 15. 1. 2015

Čtvrtek
12. 2. 2015
v 19.00 hodin

Lionel Goldstein: Pan Halpern
a pan Johnson
Divadlo Ungelt
Představení ab. cyklu – sk. „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Předprodej od 15. 1. 2015

Neděle
15. 2. 2015
v 15.00 hodin

Sněhánky Michaely Dolinové
Představení pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 15. 1. 2015

Pondělí
16. 2. 2015
v 9.00 hodin

Trapas nepřežiju!
aneb Ten řízek nezvedej
Hrají: Michaela Dolinová,
Ladislav Ondřej
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla

Pondělí
16. 2. 2015
v 19.00 hodin

Středa
18. 2. 2015
v 19.00 hodin

Sibiř – drsná výprava divočinou
východní Sibiře
Dia show Tomáše Kubeše
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 15. 1. 2015
Dalibor Janda se skupinou Prototyp
Host: Jiřina Anna Jandová
Vstupné: 360, 350, 340 Kč
Předprodej od 4. 12. 2014

Úterý
24. 2. 2015
v 19.00 hodin
Středa
25. 2. 2015
v 19.00 hodin

Bengt Ahlfors: Popel a pálenka
Náchodská divadelní scéna
Vstupné: 80, 70, 60 Kč
Předprodej od 15. 1. 2015
Filharmonie Hradec Králové
Ivan Klánský – klavír
Dirigent – Andreas Sebastian Weiser
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 180, 160, 140 Kč
Předprodej od 15. 1. 2015

Další pořady
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
13. 2. 2015
ve 20.00 hodin

Ples SPŠ Nové Město nad Metují
Pořádá SRP při SPŠ N. Město nad Metují

14. 2. 2015
ve 20.00 hodin

Smíme prosit?
Pořádá Police Symphony Orchestra

21. 2. 2015
ve 20.00 hodin

Reprezentační ples
Města Náchoda a Primátoru, a. s.
Pořádá Město Náchod a Primátor a. s.

26. 2. 2015
v 10.00 hodin

4. Regionální veletrh
fiktivních firem Náchod
Pořádá Obchodní akademie Náchod
Vstup zdarma

27. 2. 2015
ve 20.00 hodin

Ples Gymnázia Dobruška
Pořádá SRPG při Gymnáziu Dobruška

28. 2. 2015
ve 20.00 hodin

Ples Střední školy oděvní, služeb
a ekonomiky Červený Kostelec
Pořádá EKOMS, o. s. Červený Kostelec

Lionel Goldstein: Pan Halpern a pan Johnson
Divadlo Ungelt. Režie: Ladislav Smoček. Hrají: František Němec a Petr Kostka.
Anglická tragikomedie. U hrobu paní Florence se setkají dva staří muži, pan Halpern a pan Johnson. Prozrazovat více by byla škoda. Hra měla
světovou premiéru v Londýně a svou poslední roli v životě si v ní zahrál Sir Laurence Olivier. V současnosti hru uvádí s velkým úspěchem divadla
v USA, Francii a v Německu. Divadlo Ungelt ji uvádí v české premiéře.

Bengt Ahlfors: Popel a pálenka
Překlad: František Fröhlich. Náchodská divadelní scéna. Režie: Ludmila Šmídová.
Hrají: Ludmila Šmídová, Renáta Klicperová, Mirka Schmidtová, Zdeněk Zelený, Roman Odvářka, Monika Jelínková, Petr Dudáček, alt. Miloš
Malý. Poměrně černá komedie z pera současného finského autora se odehrává v Helsinkách v jedné trochu pomatené a proto typické rodině.
Svérázná vdova se rozhodne, že si urnu s popelem svého zesnulého manžela odnese ze hřbitova domů, což vnukne jejím potomkům nápad, jak se
zmocnit ne zrovna malého dědictví. Léčkou se pokoušejí zbavit matku svéprávnosti, ale s vitální dámou to tak jednoduché není. A protože jim
k dokonale utajené realizaci plánu chybí důvtip i důkladnost, kterým na rozdíl od nich vyniká jejich matka, skončí vše krachem a proto taky celá
hra nečekaným happy-endem.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, tel. 491 426 060, v Cestovní agentuře M. Machová, tel. 491 420 420,
v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119, v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657,
v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870 a v Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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Staré přísloví praví: „Veselá mysl – půl
zdraví“. Současné výsledky lékařských
výzkumů potvrzují jeho pravdivost. Nejdůležitější pro to, abychom umřeli zdraví, je pozitivní přístup k životu. To znamená pozitivně myslet – na všem hledat tu lepší
stránku. Nemít negativní myšlenky a netrápit se tím, co nelze ovlivnit. Okomentovat to slovy: „Mělo se to stát“. Místo toho
dát svoji pozitivní energii do přítomného okamžiku. Negativní situace brát jako
výzvu. Vzít si z nich poučení. Chyby dělá
každý, ale jen hlupák je opakuje.
Příklad pozitivního myšlení: Potkají se
dva bývalí spolužáci a ten jeden se ptá
druhého: „Jak se máš“, ten odpoví: „Báječně, představ si, že v práci mám pod sebou přes 600 lidí,“ Tazatel: „A co děláš?“,
druhý odpoví: „Sekám trávu na hřbitově.“
Neporovnávat svůj život s ostatními
a nebrat sám sebe vážně. Zapomenout
na problémy z minulosti. Uzavřít mír se
svou minulostí, aby nekazila současnost.
Když jsme nešťastní, osamělí nebo frustrovaní, vzpomeňme si, že jedno z nejkrásnějších světel v životě je žárovka
v lednici.
Je třeba radovat se z maličkostí a usmívat se ráno na sebe do zrcadla (podívat se
do zrcadla a s výdechem vyslovit měkké
i – úsměv je tu), a pak na další lidi. Úsměv
nestojí nic, ale udělá mnoho – obohacuje
ty, jimž platí a neubírá těm, kteří ho dávají. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj
obešel a nikdo tak chudý, aby ho nemohl získat. Nelze ho však koupit, vypůjčit
ani ukrást – tvoří doma štěstí, podporuje
dobrou vůli v praktickém životě. Je odpočinkem unavenému, nadějí malomyslnému a nejlepším prostředkem proti trápení. Nikdo nepotřebuje úsměv tolik jako
ten, kdo už nemůže žádný rozdat. Proto
se usmívejme!
Doporučuje se žít s třemi E – s energií,
entusiasmem a empatií.
S energií znamená být aktivní, žít pro
druhé, dělat správné věci, nebýt lhostejný k nepravostem.
Nečinnost škodí zdraví nejvíc – co nepracuje, krní. Je však třeba znát míru –
nepřepínat své síly, extrémy v čemkoliv
(i ve cvičení) škodí.

S entusiasmem znamená s nadšením
uvědomit si sama sebe, své přednosti
a schopnosti. Snažme se i ve svém okolí a zejména v rodině vnímat a oceňovat
slovy i skutky přednosti lidí kolem sebe.
My máme sklon spíše kritizovat než chválit a to je chyba, protože tímto negativním
myšlením škodíme především sami sobě.
Když se nám něco nelíbí, tak nekritizovat
toho druhého, ale vyjádřit své pocity. Např.
dítě neuklidí rozházené hračky v pokoji,
tak svou nelibost vyjádřit slovy: „Tenhle nepořádek se mi vůbec nelíbí, moc by
mě potěšilo, kdybych přišla a bylo uklizeno.“ Pokud dítě pak uklidí, tak ho za to
pochválit, pohladit, dát pusu, prostě motivovat k takové kladné činnosti, kterou
nemáte za jeho povinnost, ale jako výraz
jeho lásky k vám. Pokud neuklidí, tak opět
vyjádřit své zklamání, že vás nechce potěšit, a tak dokázat, že vás má rádo.
S empatií znamená snažit se chápat
druhé lidi, jejich pocity a jednání. Zde je
ale velmi důležitá komunikace. Je třeba
s druhými mluvit o vzájemných pocitech
a pohnutkách jednání. Je velmi důležité
být přátelský k druhým a uznávat jejich dobré vlastnosti. Každý chce být chválen, proto se snažme na každém najít něco, za co
ho pochválíme. Když už musíme kritizovat, tak negeneralizovat, zvláště dítěti neříkat: „Jsi lenoch, nevím, co z tebe vyroste, po kom jsi tak nepořádný, blbý.“
Používat věty: „Příště, když budeš chtít,
tak to zvládneš. Já ti věřím, že to dokážeš.“ Stejně tak pozitivně komunikovat
s partnerem. Když třeba manželka připálí oběd, tak by to neměl manžel okomentovat slovy: „No, to jsi celá ty“, ale naopak
ji povzbudit slovy: „Z toho si nic nedělej,
každému něco někdy nevyjde.“
Nechceme-li ubližovat sami sobě, tak
nepomlouvejme, druhé neponižujme ani jim
neubližujme! Život je příliš krátký na to,
aby se ztrácel čas nenávistí a klepy. A závěrem – naučme se od malých dětí po seniory používat dvě kouzelná slova: prosím a děkuji.
K zamyšlení a vyzkoušení předkládá
cvičitelka integrální jógy Sokola Náchod
Ing. Eva Trejbalová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 12. 1. 2015

Jednání rady města se
zúčastnilo osm radních,
jeden byl omluven.
Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Výroční zprávy mateřských škol 8-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací: MŠ Alšova, MŠ
Březinova, MŠ Vančurova, MŠ Vítkova (Běloves) a MŠ Havlíčkova (Plhov).
Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 – ředitelka p. Vladislava Domáňová – kapacita 60 dětí, tři heterogenní oddělení
– www.msalsova.wz.cz
Mateřská škola, Náchod, Březinova 669
– ředitelka p. Lenka Šimková – kapacita
50 dětí, dvě heterogenní oddělení
– www.materskeskolky.cz/brezinova
Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345
– ředitelka Bc. Lenka Klempárová
– tři oddělení, z toho ve dvou děti stejné
věkové skupiny, jedno oddělení smíšené
a na odloučeném pracovišti Lipí třída smíšená – celková kapacita 88 dětí (odloučené pracoviště Lipí – 18 dětí)
– www.msvancurovanachod.cz
Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304
– ředitelka Mgr. Monika Vaňátová
– čtyři oddělení členěna dle věkových
skupin, na odloučeném pracovišti třída
smíšená – celková kapacita 111 dětí, MŠ
Vítkova – 88 dětí, odloučené pracoviště
U Písníku – 23 dětí
– www.skolka-beloves.topmedia.cz
Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848
– ředitelka Bc. Michaela Trejtnarová
– 124 dětí, čtyři heterogenní oddělení
(z nich jedna malá třída s kapacitou 12
dětí), jedno oddělení předškoláků
– www.msplhov.cz
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v budově polikliniky
uzavřené s MUDr. Hanou Kalibánovou,
MUDr. Richardem Erbenem a MUDr. Pavlem Koubkem. Dodatkem č. 4 dochází ke změně na straně nájemce. Místo
MUDr. Richarda Erbena nastupuje společnost Sono Erben, s. r. o. Dodatek se uzavírá s účinností od 1. 2. 2015.
8-0-0
RM souhlasila s odkazem na „Smlouvu
o bezúplatném převodu majetku a o zřízení věcného břemene“ s přenecháním
místnosti č. 33, č. 34, č. 35 a č. 40 v prvním nadzemním podlaží budovy čp. 1303
v Palachově ulici v Náchodě do bezplatného užívání ČR – Okresnímu soudu a to
od 1. 1. 2015. ČR – Okresní soud bude hradit provozní náklady.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku č. 1
k nájemní smlouvě na pronájem pozemků

v Peci p. Sněžkou uzavřené mezi Městem
Náchodem a společností AGRO CS, a. s.
(jako spoluvlastníci pozemků) a společností MEGA PLUS, s. r. o. (jako nájemcem).
Dodatkem se prodlužuje platnost nájemní smlouvy do 30. 9. 2032. Nájemné bude
každoročně zvyšováno o inflaci vyhlášenou ČSÚ za předcházející rok.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením pachtovní
smlouvy se společností Lesy města Náchoda, s. r.o., na užívání pozemkové parcely č.
268/1, č. 268/7, č. 268/8, č. 268/9, č. 268/10,
č. 268/11, č. 269, č. 271, č. 357/1 a č. 370
v katastrálním území Bražec o celkové
výměře 51 841 m2. Pozemky se přenechávají do užívání za účelem odborného lesního a mysliveckého hospodaření. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností
od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2015.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce s Klubem vojenské historie.
Smlouvou se přenechává žadateli do bezplatného užívání část pozemkové parcely č. 2067/74 v prostoru příchodu na autobusové nádraží o výměře 1 m2, která bude
využita na umístění vývěsní skříňky (informační tabule) týkající se pevnostního
skanzenu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2015. 8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce se spolkem Klub Montace Náchod. Smlouvou se přenechává žadateli
do bezplatného užívání pozemková parcela č. 833/16 a stavební parcela č. 4023,
na které je stavba bez čísla popisného
nebo evidenčního (bunkr). Nemovitosti
budou využívány pro klubovou činnost
spolku a smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2015. 8-0-0
RM souhlasila s uzavřením pachtovní
smlouvy, kterou se přenechává žadateli
do užívání část pozemkové parcely č. 274,
díl č. 3 a díl č. 17 o výměře 532 m2 v zahrádkářské osadě Babí-Vršky. Pozemek
bude využit pro zřízení zahrádky a umístění drobných staveb. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 2.
2015.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce na bezplatné užívání nebytových prostorů v budově čp. 1759 v Pražské
ulici v Náchodě o výměře 58,3 m2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2015. Vypůjčitel bude hradit provozní náklady a prostory využívat
ke spolkové činnosti amatérských malířů
a grafiků.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce se Správou silnic Královéhradeckého kraje na bezplatné užívání části pozemkové parcely č. 540/1 v příměstské části Lipí. Vypůjčená část pozemku
bude využita pro realizaci stavby ocelového schodiště na autobusovou zastávku.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet,
s. r. o. Plynárenské zařízení bude umístě-

no na pozemkové parcele č. 429, č. 462/5
a č. 471 v ul. Českoskalické a pozemkové
parcele č. 1223, č. 1929 a č. 2036/2 v ul. Komenského a Štefkova v délce cca 479 m.
8-0-0
RM souhlasila se zrušením věcného
břemene zřízeného na pozemkové parcele č. 338/1 a č. 338/3 v ulici Plhovské, které bylo zřízeno ve prospěch společnosti
CZECH RADAR, a. s., a uložila odboru správy majetku a financování jednat se společností CZECH RADAR, a. s., o jeho zrušení.
8-0-0
RM nesouhlasila se snížením platby
za užívání střech budov ZŠ Plhov a ZŠ
TGM na základě uzavřených smluv se společností LEADERMARK, a. s., a žádost zamítla.
7-0-1
RM schválila vypsání výběrového řízení
formou obálkové metody na prodej domu
čp. 163 v Riegrově ulici spolu se stav. parcelou č. 254 k. ú. Náchod za cenu v místě
a čase obvyklou.
8-0-0
RM schválila uzavření Smluv o právu
provést stavbu mezi městem Náchodem,
ČR – Ředitelství silnic a dálnic, ČR Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje a Správou silnic KHK, které řeší
plánovanou výstavbu kruhové křižovatky
„u Čedoku“.
8-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání na pronájem nebytového prostoru v Náchodě,
Masarykovo náměstí č. p. 1 – holičství,
kadeřnictví – s firmou paní Moniky Svobodové, Náchod s platností od 1. 2. 2015.
8-0-0
Investiční program 2014
a jeho plnění
8-0-0
RM vzala na vědomí plnění investičního programu v roce 2014.
Celkové schválené kapitálové výdaje
na rok 2014 činily 131.149.000 Kč, z toho
byly realizovány investice v úhrnné
výši 126.058.000 Kč. Výběrovými řízeními se podařilo docílit úspory ve výši
30.803.000 Kč. V řádech několika desítek
milionů pak byly realizovány další investice do oprav městského majetku.
Přehled získaných dotací:
– z krajského úřadu 114.000 Kč
– ze státního rozpočtu 18.439.000 Kč
– ze státních fondů 317.000 Kč
– od regionálních rad 3.506.000 Kč
– z EU 4.547.000 Kč
Celkem tedy 31.553.000 Kč.
V porovnání s předchozím rokem 2013
byly v roce 2014 realizovány investice
v objemu o 37,5 mil. Kč vyšším a město na jejich realizaci získalo v roce 2014
v rámci dotací o 7,3 mil. Kč více.
Petice za omezení
provozu klubu LAGUNA
7-1-0
RM uložila veliteli městské policie zintenzivnit hlídkovou činnost v okolí klubu LAGUNA, zvláště v pátek a v sobotu
v nočních hodinách; starostovi jednat
s Policií ČR o intenzivní spolupráci při zajišťování veřejného pořádku v okolí klubu

únor 2015
a tajemnici MěÚ písemně odpovědět zástupci petičního výboru na petici s tím, že
v odpovědi uvede stanovisko města k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
Školské rady
při základních školách
8-0-0
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
stanovuje povinnost zřizovatele zřídit
školskou radu při každé základní škole.
Školská rada je orgán školy umožňující
zákonným zástupcům nezletilých žáků,
zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníků školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
RM jmenovala členy školských rad:
ZŠ Náchod, Pavlišovská 5 (Babí) – Ing. Jan
Čtvrtečka, Mgr. Pavla Hoffmanová
ZŠ Náchod, 1. Máje 365 (Běloves) – Ing. Tomáš Šubert, Petr Hejzlar
ZŠ Náchod, Drtinovo náměstí 121 (Staré
Město) – MUDr. Ladislav Tichý, Mgr. Petr
Cícha
ZŠ Náchod, Komenského 425 – Ing. Pavla
Maršíková, Mgr. Karel Petránek, Ing. Aleš
Cabicar
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005
– Ing. Pavla Maršíková, Kamil Bořek, Petr
Jirásek
ZŠ Náchod-Plhov – Ing. Jan Řehák, Jana
Celbová, Pavel Sokolář
Smlouvy na zprostředkování
prodeje vstupenek a cenin
8-0-0
RM schválila uzavření smluv na zajištění prodeje vstupenek v dodaném systému
od poskytovatele v Městském informačním centru (MIC) Náchod od 1. 2. 2015:
– SAVAGE COMPANY, s. r. o., Náchod,
– TICKET ART PRAHA, s. r. o., Praha 1,
– IRSnet CZ, s. r. o., Praha 1
– BERÁNEK Náchod, a. s.
RM schválila uzavření smlouvy s Českou poštou s. p., Praha 1, na prodej cenin
v MIC Náchod.
Schválení žádosti o dotaci na Náchodské
Kuronské slavnosti
8-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o dotaci do programu Podpora a rozvoj
profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit, číslo Programu 15KPG01
vyhlášeného Královéhradeckým krajem,
na úhradu honoráře pro účinkující, pronájem prostorů Státního zámku Náchod,
pronájem pódia, osvětlení a ozvučení
akce a na propagaci akce.
Projekt Propagace Evropského města
Náchod – Kudowa-Zdrój
8-0-0
RM vzala na vědomí informace k výzvě Propagace Evropského města Náchod
– Kudowa-Zdrój, která je realizována
v rámci projektu Propagace Evropského města Náchod – Kudowa-Zdrój, číslo
CZ.3.22/3.3.02/14.04278, který je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis a schválila
pořadí předložených nabídek ve výše uvedené výzvě a rozhodla o přidělení uvedené veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči na 1. místě – Miloš Kaválek, Hronov.

ZPRÁVY Z RADNICE
Pracoviště výběru poplatků
8-0-0
RM souhlasila s účinností od 12. 1. 2015
s vytvořením jednoho funkčního místa
pracovníka pro poskytování informací
a pokladní pro odbor správy majetku a financování a stanovila podle zákona o obcích celkový počet zaměstnanců města
zařazených v městském úřadu na 158.
Žádost o dotaci z programu Obnova památkového fondu na území KHK 8-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o dotaci do programu Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého
kraje na akce „Oprava krovu a výměna
střešní krytiny radnice čp. 40, Náchod“,
„Obnova fasády, oken a dveří budovy
čp. 243, Zámecká ul. Náchod – Bartoňova
vila – 2. etapa“, „Oprava ohradní zdi Bartoňovy vily č.p. 243, v Městské památkové
zóně Náchod 3. část“ a „Náchod, Bartoňova vila, Zámecká 243 – obnova terénního jihovýchodního schodiště – 2. etapa“.
Komise rady města, změny v orgánech
společností zřízených městem
8-0-0
RM schválila složení komisí rady.
Komise pro obřady a slavnosti – předseda – Zdenka Petrová. Členové: Jiřina
Adlerová, Ing. Ladislava Bělobrádková,
Ludmila Čermáková, Josef Jeništa, Hana
Machová, Ing. Věra Pitašová, Eva Prokešová, Marta Sobolová, Věra Štěpánová, Magda Havlíčková, Bronislava Kubíčková, Jan
Tomeš, RNDr. Ivana Šimurdová, Karel Maněna, Iveta Ročková
Komise pro záměry města – předseda
Ing. Karel Maršík. Členové: Marek Dvorský,
Ing. Jan Čtvrtečka, Dipl. Ing. Walter Kurschatke, Jan Říha, Alice Horová, Ing. Žák
Vladimír, Libor Fiedler, Jiří Elich
Dopravní komise – předseda – Jiří Maršík
Členové: Kamil Bořek, Ivan Chocholouš,
Ivo Scharfer, Ing. Jaroslav Rohulán, Tomáš Böhm, Matyáš Koubek, Jan Balcar,
Pavel Sokolář
Komise výstavby a územního plánování
– předseda – Ing. Jan Čtvrtečka
Členové: Martin Tesař, Ing. Petr Luciak,
Dipl. Ing. Walter Kurschatke, Ing. Pavel Korda, Mgr. Jan Ježek, Libor Šustr,
Ing. René Hubka, Ing. Pavel Janeček
Komise životního prostředí a čistoty
města – předseda – Ing. Iva Cvetanova
Členové: Kamil Bořek, Karel Šolín, Jaroslav
Jung, Jan Mojžíš, Ing. Pavel Korda, Libor
Šustr, Hana Jarešová, Pavel Pařízek, Stanislav Zemánek
Kulturní komise
– předseda – Bc. Tomáš Magnusek
Členové: Ondřej Kuba, Milena Vítková,
Bc. Michal Klemm, Zuzana Kůrková, Štěpán Macura, Jiří Rykr, Judita Koubková,
Oldřich Manych, Mgr. Věra Vlčková
Tělovýchovná komise
– předseda – Michal Brát
Členové: Petr Jirásek, Ludmila Zelená, Miroslav Špaček, Ing. Josef Merta, Hana Kopecká, Lukáš Habr, Miloslava Linhartová,
Mgr. Miroslav Jindra, Zdeněk Philipp, Petr
Štěpán

Komise sociální a prevence kriminality
– předseda – Mgr. Denisa Pokorná
Členové: Pavel Sokolář, Marie Šimonová, Jan Mojžíš, Josef Matyáš, Ladislav Bohadlo, Helena Brahová, Rudolf Samko
Komise lázeňská
– předseda – MUDr. Jan Falta
Členové: Ivana Tomková, Pavel Punar, Lenka Hronovská, MUDr. Jiří Sedláček, Jiří
Hora, Daniela Krynková, Ing. Iva Cvetanova, František Rázl ml.
Školská komise
– předseda – Mgr. Denisa Pokorná
Členové: Mgr. Jana Komárková, Ing. Pavla
Maršíková, RNDr. Věra Svatošová, Zuzana Kůrková, Petra Dočkalová, Mgr. Jakub
Dvořák, Robert Patzelt, Radka Lokvencová
Komise cestovního ruchu
– předseda – Milan Nosek
Členové: Michal Semerák, Simona Prouzová, Jan Linhart, Zdeněk Balcar, Pavel Sedláček, František Vopěnka
Letopisecká a místopisná komise
– předseda – RNDr. Ivana Šimurdová
Členové: Petr Břenda, Mgr. Věra Vlčková,
Judita Koubková, Martin Lukeš, Martin
Tesař
Stálá komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávky, služby a stavební práce
1. člen – Ing. Tomáš Šubert, autoriz. ing.
náhradník 1. člena – Jindřich Řezníček,
autoriz. technik
2. člen – Ing. Jiří Kočnar, autoriz. ing.
náhradník 2. člena – Jiří Fabián, autoriz.
stavitel
3. člen – Ivana Kozáková
náhradník 3. člena – Mgr. Karel Petránek
4. člen – Michal Kudrnáč
náhradník 4. člena – Ing. Iva Cvetanova
5. člen – Ivan Chocholouš,
náhradník 5. člena – Ing. Pavla Maršíková
RM v působnosti valné hromady zvolila členy dozorčích rad:
Technické služby Náchod, s. r. o.
– Ing. Iva Cvetanova, Michal Brát,
Ing. Pavla Maršíková
Správa budov Náchod, s.r.o. – M. Samek,
Ing. Pavla Maršíková, Ladislava Škodová
Lesy města Náchoda, s. r. o. – Ladislav Helta, Miroslav Brát, Ing. Karel Maršík
RM odvolala členy správní a dozorčí
rady Městské knihovny o. p. s.: Mgr. Věru
Vlčkovou, Mgr. Drahomíru Benešovou,
Jindru Nývltovou, Ing. Marii Čejchanovou,
MVDr. Josefa Bělobrádka, Dagmar Rudolfovou a jmenovala do správní rady Městské knihovny, o. p. s.: Juditu Koubkovou,
Bc. Tomáše Magnuska, MUDr. Editu Novákovou a do dozorčí rady Městské knihovny, o. p. s.: MVDr. Josefa Řeháka, Marii Čejchanovou, Ondřeje Kubu.

TELEGRAFICKY:

RM souhlasila s nákupem nádob
na tuhý komunální odpad za celkem 250
tis. Kč.
8-0-0
RM schválila nákup sněhové frézy pro
Městský hřbitov Náchod.
8-0-0
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narození a sňatky v prosinci 2014

Byli oddáni v prosinci 2014
20. 12. Pavol Trebišovský, Slovenská rep.
Irina Šípková, Česká Čermná

Narodili se v prosinci 2014
2. 12. Laura Horníková
3. 12. Natálie Klímová
4. 12. Hana Čisárová
Daniel Absolon
5. 12. Sebastián Andres
Eliška Fidlerová
Jakub Luštinec

Den sesterství
Dne 22. 2. slaví všichni skauti a skautky na celém světě toto významné datum
a to hned z více důvodů. Prvním je, že se
v tento den narodili zakladatelé světového skautingu – Robert Baden-Powell
a jeho žena Olave St. Clair Soames. Robert Baden-Powell byl nejen zakladatel
skautského hnutí, ale také voják s mnoha
vyznamenáními a řády. Za svého života
měl úspěšnou kariéru vojáka, ale později se rozhodl podpořit skauting a vše mu
obětoval. Rok 1907, kdy uspořádal první
tábor na ostrově Brownsea v jižní Anglii, si připomínáme jako založení světového skautingu. Druhý důvod je ten, že
pro všechny skauty a skautky je tento den
zároveň dnem zamyšlení – připomínáme
si, že máme bratry a sestry po celém světě a že všichni jsou si rovni bez ohledu
na barvu kůže, národnost či věk.

KULTURA

v POKLOPU
pátek 13. 2. 19.00 BohadloBand
písničkářský večer
Hudební skupina BohadloBand je tvořena
Oldou Bohadlo, Jakubem Kolářem a Jaroslavem Adamů. Olda a Jarda jsou z Náchoda, Kuba Kolář je profesionální muzikant
pocházející z Broumovska. Žánrové „zaškatulkování“ této formace není jednoznačné. Muzika je od poetických písničkářsky laděných písní až po ráznější
skladby, zpívané česky i anglicky.
pátek 27. 2. 19.00
ALDAMAN / BALKANSKI RAJ
koncert, promítání fotek, beseda
Dvouhodinový program zahrnující promítání fotek, koncert etnické hudby solo
hráče a hrdelního zpěváka na didjerido,
darbuku, šamanský buben, tibetské mísy
alikvótní, hrdelní a vibrační zpěv a další přírodní nástroje z celého světa a multimediální přednášku věnovanou specifikám tohoto svébytného regionu, kde

6. 12. Matěj Černý
7. 12. Ladislav Kozák
11. 12. Benjamin Macek
17. 12. Enerel Bilguun
18. 12. Oldřich Čtvrtečka
Jakub Štěrba
19. 12. Lea Jirásková
20. 12. Tomáš Novotný
23. 12. Julie Fliegerová
29. 12. Vanessa Šmehlíková
31. 12. Viola Macurová
se mísí kořeny staré Byzantské říše, slovanské kultury s islámem, pravoslavným
i římsko-katolickým křesťanstvím a zároveň také judaismem.
Alternativní čajový klub Poklop je otevřen
od úterý do pátku + v neděli od 17 do 21
hodin. Více na www.poklop.dokoran.eu.

89. koncertní sezóna
Komorní hudby Náchod

…pokračuje dne 25. února 2015 koncertem Filharmonie Hradec Králové. Dirigentem koncertu bude jeho umělecký šéf
Andreas Sebastian Weiser. Na programu
večera bude Klavírní koncert č. 1 e moll
Frederyka Chopina a Symfonie č. 9 C dur
„Velká“ Franze Schuberta.
Sólista večera Ivan Klánský vystudoval
hru na klavír u Valentiny Kameníkové
na Pražské konzervatoři a AMU u profesora Františka Raucha. Oba tyto jeho učitele jsme v minulosti měli možnost slyšet
v našich abonentních cyklech, Valentinu Kameníkovou naposled v divadelním
sále na Plhově, který sloužil jako koncertní sál pro naše koncerty v době, kdy Beránek procházel několik let rekonstrukcí.
Klavírista Ivan Klánský patřil a stále
patří k našim vynikajícím klavíristům,
který úspěšně reprezentoval naše hudební umění po celém světě. Nahrál kompletní klavírní dílo Bedřicha Smetany u dánské firmy Kontrapunkt, nahrál řadu CD
jako sólista a komorní hráč. Významná
je i jeho činnost organizační, např. skutečnost, že po řadu let je předsedou Rady
Kruhu přátel hudby při Nadaci Českého
hudebního fondu. Od roku 1983 působí
na AMU v Praze, kde je vedoucím katedry
klávesových nástrojů. K jeho žákům patří například klavíristé Martin Kasík či Ivo
Kahánek, jejichž hru jsme mohli obdivovat v nedávných koncertních sezónach.
Koncert hradecké filharmonie se koná
v Městském divadle od 19 hodin. Všechny
abonenty a zájemce o vážnou hudbu zve
Komorní hudba Náchod.
Ing. Jindřich Bradna

ARCHA

pomáhá rodinám
s dětmi už třetím rokem
Cílem aktivit Archy v rámci projektu
je poskytování služeb sociální prevence, které dětem i rodičům pomáhají plně
se zapojit do ekonomického, sociálního
a kulturního života společnosti. Zejména pak jde o to umožnit jejich vstup nebo
návrat na trh práce či udržení se na něm.
Rodiny ohrožené sociálním  vyloučením
mohou podpory využívat buď v rámci terénního programu a zároveň také přímo
v Arše.
Jak to vypadá v praxi? Jakou pomoc
klienti potřebují? Nejvíce oceňují, když
jim pracovníci pomáhají se záležitostmi
týkající se vzdělávání dětí. Tato činnost
zahrnuje podporu při každodenní přípravě do školy a rodičům žáků a studentů
projekt pomáhá při komunikaci se školami. Kromě těchto aktivit řeší pracovníci
s rodiči výchovné problémy dětí, podporují je při hledání práce nebo třeba jiného slušnějšího bydlení. Terénní program
klienti využívají buď ve formě doprovodu např. při vyřizování administrativy
na úřadech, nebo pracovníci docházejí přímo do rodin a opět pomáhají, s čím
je aktuálně potřeba. Od zahájení projektu v lednu 2013 pomoci využilo celkem
52 rodin.
Součástí pomoci je také podpora aktivního a smysluplného trávení volného času
dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit. V loňském roce se např. díky koordinaci pracovníka Archy, bezplatné manuální práci obyvatel místní lokality Kašparák
a finanční podpoře Města Náchod podařilo opravit dětské hřiště v této lokalitě.
Pro děti je pak v rámci otevírací doby Archy připravován pravidelný program,
na kterém se samy aktivně podílejí.
Díky skvělé spolupráci s náchodskými
základními školami a s Odborem sociálních věcí a školství se daří pomáhat rodinám s dětmi, které aktivně usilují o změnu ve svém životě a chtějí řešit potíže,
do kterých se dostaly.
Více informací je dostupných na webu
www.dokoran.eu.
Michaela Pišlová,
vedoucí Archy, Dokořán, o. s.
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Jiráskovo gymnázium ACADEMIA MERCURII
je opět nejlepší v kraji
v programu Excelence

studijní pobyt v Nizozemí

Snad všem příznivcům naší školy udělá
radost informace, že Jiráskovo gymnázium v Náchodě je s velkým náskokem nejlepší školou v kraji v programu Excelence 2014. V něm MŠMT hodnotí úspěchy
žáků jednotlivých škol v jím vypisovaných soutěžích (např. matematická olympiáda, soutěže v jazycích, středoškolská
odborná činnost, různé odborné soutěže
pro odborné školy atd.).
Za výborná umístění přiděluje školám
body, které pak přepočítává na peníze pro
školu. Jiráskovo gymnázium tak získalo
po přepočtu bodů 230 470 Kč.
V soutěži bodovalo celkem 420 škol
z celé ČR a jen osm z nich dokázalo získat
více bodů a tím i peněz než my.
Děkuji všem žákům i učitelům, kteří
přispěli k tomuto nádhernému úspěchu.
Pavel Škoda, ředitel Jiráskova gymnázia

ACADEMIA MERCURII vycestovala
8.–12. prosince 2014 na výměnný studijní pobyt do nizozemského gymnázia
CSG Wilem van Oranje v Oud-Beijerlandu. Pobytu se zúčastnilo 13 žáků ze studijních oborů Ekonomické lyceum a Cestovní ruch.
Pro studenty byla připravena prohlídka
školy, setkání s jejím ředitelem, prohlídka města Oud-Beijerlandu a také oficiální
přivítání na radnici starostou města. Holandští studenti nás provedli historickým
městem Dordrecht i moderním Rotterdamem. K zajímavým zážitkům patřil lodní přejezd mezi těmito městy a studenti
mohli vidět Rotterdam jako jeden z největších přístavů na světě, loděnice s rozestavěnými loděmi i využití lodní přepravy
v podobě „lodních autobusů“.
Částí studijního pobytu byla samozřejmě také účast na vyučování. Naši studenti
se zapojili do hodin matematiky, angličtiny, zeměpisu, sociologie, dějepisu i hudební a výtvarné výchovy, při nichž výuka probíhala v anglickém jazyce.
Protože naším příletovým i odletovým
místem byl Amsterdam, měli jsme možnost prohlédnout si jeho památky a na-

Radar v ulici Kostelecké
Začátkem ledna letošního roku se v ulici
Kostelecké na příjezdu do Náchoda ve směru od Červeného Kostelce objevilo zařízení,
které nápadně připomíná v minulosti zde
umístěný radar. Ten byl před několika lety
na základě nejasností v následném ukládání a výběru pokut odinstalován a spolupráce Města Náchod a společnosti CZECH
RADAR, a. s. ukončena. Oprávněně se tedy
řada řidičů zajímá o to, zda byl radar znovu umístěn a proč.
Město obratem vyzvalo společnost
CZECH RADAR, a. s. k jeho odstranění, protože o instalaci nebyli představitelé města
ani Policie ČR předem informováni. Vlastník a provozovatel zařízení ve své odpovědi na výzvu k odstranění uvedl, že se jedná o zařízení, jehož účelem je stacionární
měření a dokumentace rychlosti motorových vozidel a jako stavba bylo povoleno
v květnu roku 2009. Platnost tohoto rozhodnutí není nijak časově omezena, protože ve smyslu zákona se jedná o stavbu
trvalou, nikoli dočasnou. CZECH RADAR,
a. s. tedy v současné době zařízení využívá ke sběru dat a údajů pro svou podnikatelskou činnost. Dle sdělení jejích zástupců
je v rámci této „měřící činnosti“ plně zajištěna anonymita získaných dat. Zařízení zaznamenává pouze rychlost projíždějícího
vozidla bez toho, aniž by byla jakkoli zachycena podoba řidiče či SPZ vozidla.
„Ačkoliv to vypadá, že je vše legislativně
v pořádku, jsem velmi překvapen, že o umístění takového zařízení nemuseli být informováni zástupci města ani Policie ČR. Umístění
radaru bylo v minulosti přinejmenším velmi
kontroverzní, a proto mě překvapuje, že tomuto kroku nepředcházela jakákoli informace pro občany a řidiče“, okomentoval situaci starosta Jan Birke.

vštívit Dům Anny Frankové, muzeum věnované příběhu židovské dívky za druhé
světové války.
Kromě nových zážitků v podobě poznání nové země, její kultury, způsobu života a studia, zlepšení komunikace v anglickém jazyce, si naši studenti „přivezli“
i nová přátelství.
Tento projekt znamená pro naše studenty cennou jazykovou i kulturní zkušenost.

Nová knížka Dany Seidlové
Dana Seidlová, rozená Guthová a Náchoďanům známá
z několika návštěv města jako
vnučka legendárního Gutha-Jarkovského, vydala
koncem loňského
roku svoji nejnovější knihu, kterou nazvala TGM
Humanista pravdou posedlý. Knížka je to
sličná, útlá, „tak akorát do ruky“, obsahem však bohatá. Inspirací a pramenem
informací o Tomáši Garrigue Masarykovi, muži, který významně zasáhl do dějin a zasloužil se o vznik Československé
republiky, se stala autorce obsáhlá monografie francouzského historika Alai-

na Soubigoua. Sama dokázala na třiceti stránkách postihnout a čtivou formou
podat vše podstatné. U vědomí toho, že
osobnost TGM byla v nacistickém i komunistickém režimu potlačována a jeho působení a význam po dobu dvou generací
zamlčovány, říká: „Cílem publikace je náprava této nehorázné křivdy a převyprávění jeho životního příběhu alespoň v rozsahu, jak by ho měli znát všichni naši občané,
kterým je dnes od sedmi do pětasedmdesáti
let. Ti dříve narození si ještě pamatují na své
dětství, kdy Masarykovo jméno znělo všude v rodinách i na veřejnosti, a ti nejmenší
– věřme, o něm ještě hodně uslyší.“ Knížku
je možné si prohlédnout a za cenu 60 Kč
objednat v Knihkupectví Horová na Kamenici. Ráda novinku Dany Seidlové
(skautky Pirátky) doporučuji.
Lydia Baštecká

Podání žádostí

o nadační příspěvek (grant) I. kolo v oblasti kultury a sportu rok 2015
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda vyhlašuje termín podání přihlášek o nadační příspěvky (granty) v oblasti kultury a sportu. Nadační příspěvek (grant) je určen pro fyzické a právnické osoby. V oblasti sportu se týká pouze města Náchoda,
oblast kultury může mít i regionální působnost.
Vyplněné žádosti na předepsaném formuláři zašlete na adresu: Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.
Termín podání do 28. února 2015!
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VÝROČÍ, B. MĚDÍLEK

Jubilant PhDr. Boris Mědílek

Náchodský rodák, bibliograf, publicista a vzácný člověk PhDr. Boris Mědílek
se 18. února dožívá devadesáti let. Chceme si jeho narozeniny připomenout a alespoň na dálku mu poblahopřát. Před pěti
lety jsem k jeho tehdejšímu jubileu napsala pro zpravodaj poměrně obsáhlý životopisný článek, zájemci ho mohou nalézt
na webu města v archivu Zpravodaje (březen 2010). Nechci se opakovat, proto dnes
jen několik postřehů. Vlastně tři.
Především k jeho celoživotnímu dílu.
Boris Mědílek byl tělem i duší bibliografem. Sám se jednou ve své převeliké
skromnosti vyjádřil. „Vždyť já jsem jen vyklepával na stroji lístečky zaznamenávající,
co literou vyjádřili jiní.“ Slůvko jen je zde
zcela nepatřičné. Málokdo si dnes umí
představit, jak nesmírně pracné bylo ono
„lístečkování“ v době bez počítačů, kolik

vyžadovalo znalostí, úsilí a systematické
pečlivosti. Výsledky jeho práce mají trvalou hodnotu a přes všechna příkoří, jichž
se mu v minulém režimu dostávalo dost
a dost, byl poprávu v devadesátých letech
označen za „knihovnickou legendu“ a získal několik literárních cen.
Dále chci zmínit jeho zásadní roli při
vzniku knihy Swing na malém městě.
Ano, Josef Škvorecký dal impuls a vymyslel název, ale nebýt neúnavného a vytrvalého redaktorského působení Borise
Mědílka, nikdy by kniha nespatřila světlo světa. A to by byla velká škoda. Vždyť
právě tento sborník vzpomínek na zbaběleckou kapelu, v němž se podařilo dichtung Zbabělců podložit wahrheitem sdělení
tehdy ještě žijících členů a účastníků, nabývá vzhledem k neúprosnému běhu času
stále více na ceně. Littera scripta manet
– v tom nejlepším slova smyslu.
Nakonec do třetice – Boris Mědílek
a Náchod. Kdysi mi v dopise napsal: „Chtěl
bych popadnout Jitku, dorazit do Náchoda,
zajet na Dobrošov na kafe a mít pod sebou
a v srdci všecku tu krásu a to teplo domova.“
Jitka mu po šedesáti třech letech krásného manželství odešla, on sám je na cestování příliš křehký, a tak mu aspoň prostřednictvím těchto řádek z jeho rodného
města přejeme zdraví, stále bystrou mysl
a hřejivé vzpomínky.
Za redakci NZ a ostatní Náchoďany
upřímně Lydia Baštecká

Vyšlo 49. číslo sborníku Rodným krajem

Těsně před Vánocemi vyšlo již 49. číslo
vlastivědného sborníku kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků Rodným krajem. V úvodu najdeme úvahu Vladimíra Wolfa k 25. výročí Listopadu 1989
a obsáhlou stať Jiřího Stacha k stému výročí vypuknutí první světové války. Náchod je v čísle zastoupen zásadním člán-

kem Alexandra Skalického st. Architektura
zámeckého areálu a jeho vliv na panorama
a vzhled města Náchoda. Čtenáře u nás jistě zaujmou vzpomínky Jaroslava City Rošťáci z Vysokova a objevný text Jana Škody
o jeho výzkumech ve vídeňských matrikách, z něhož mj. dovozuje, že matka Boženy Němcové byla negramotná. Arnošt
Vít vzpomíná na studnické ochotnické divadlo, Jiří Stach rekapituluje soutěž Vysokovský kohout. Číslo nabízí ovšem i řadu
dalších zajímavých textů, týkajících se
jak dalších míst regionu, tak i osobností (např. výtvarnice Markéty Škopkové).
O knížkách se vztahem k regionu píše
Aleš Fetters spolu s knihovnicí náchodské knihovny Lenkou Peškovou.
Dětskou přílohu do tohoto čísla připravily děti z trutnovské mateřské školy Srdíčko (Trutnov Horská) a zaměřily se v ní
na sv. Václava a jeho koně. Je s podivem,
že za více než deset let, co je tato čtyřstránková příloha pravidelnou součástí
sborníčku, neprojevila žádná z náchodských základních ani mateřských škol zájem přílohu pracemi svých žáků naplnit.
Sborníček je i tentokrát na obvyklých prodejních místech za pouhých 30 Kč.

Únorová výročí
2. února 1930 se v Náchodě narodil
hudební skladatel a sbormistr Miroslav Raichl x), čestný člen Hronu.
V jeho hesle v knize Zanechali stopu…
došlo k překlepu: zmiňovaná hra Ilji
Bureše Kotva s Raichlovou hudbou
se hrála v roce 1947, ne v roce 1974.
Opravte si, prosím.
2. února 1955 se narodila v Náchodě výtvarnice, básnířka a publicistka
Olga Szymanská x).
5. února 1935 se narodila autorka významné monografie o Josefu Škvoreckém dr. Helena Kosková.
6. února 1905 se narodil Jan Werich.
11. února 1955 se uskutečnil první
přímý sportovní televizní přenos
u nás, hokejové utkání se Švédskem.
12. února 1885 se narodil malíř Josef
Wenigx), autor rozměrných triptychů
zobrazujících dějiny Náchoda (v malém sále městského divadla).
15. února 1955 zemřel sochař a medailér Otakar Španiel x), jaroměřský
rodák, tvůrce bartoňovských plaket
a několika bust na našem hřbitově.
18. února 1925 se narodil PhDr. Boris
Mědílek x), přední český bibliograf, absolvent zdejšího gymnázia, propagátor Náchoda, spolutvůrce knihy Swing
na malém městě.
18. února 1980 zemřel v Krkonoších
při natáčení filmu Krakonoš a lyžníci
herec Václav Lohniský.
19. února 1975 zemřel herec Stanislav
Neumann, kterého jsme kdysi viděli
hrát i v našem divadle.
20. února 1885 se narodila herečka
Zdeňka Baldová, která u nás rovněž
hostovala.
22. února 1915 se v Náchodě narodil
výtvarník a pedagog PhDr. Jaromír
Uždil, DrSc.x). S jeho díly se můžeme
setkat i v naší galerii.
24. února 1775 se narodil jeden ze zakladatelů českého loutkářství Matěj
Kopecký.
26. února 1990 byla podepsána dohoda o odchodu sovětských vojsk z našeho území, významný dokument našich soudobých dějin.
Z historických událostí roku 1945 můžeme připomenout, že 4. února 1945
byla zahájena jaltská konference,
která znamenala mj. rozdělení Evropy, v noci ze 13. na 14. února 1945
byl velký a snad už i zbytečný nálet
na Drážďany a další noc i na Prahu.
(AF)
Pozn.: Hvězdičkou jsou označeny osobnosti, o nichž bližší údaje najdete v knize Zanechali stopu… Osobnosti kultury v Náchodě.

únor 2015

Z HISTORIE

Historické domy na náměstí

2. Regionální muzeum čp. 18
Dnešní dům čp. 18 (původně čp. 21) v severovýchodním koutě
náměstí má za sebou pestrý osud. Jeho současný půdorys tvořily,
podle nově zjištěných poznatků ze starých pozemkových knih
města, nyní uložených v náchodském okresním archivu, původně dvě stavební parcely. Ty patřily Františku Zacharovi, který
11. září 1747 koupil do svého vlastnictví dva domky – od měšťana Jana Fibíra a vdovy Anny Růžkové – v ceně 90 a 60 zlatých.
Dne 25. září 1753 však došlo k tragickému požáru. Oba domy
vyhořely a s nimi i sousední objekt (dnešní čp. 19, původně čp.
22) a naproti stojící radnice. Na jejich místě zůstalo pusté spáleniště, kterému se podle posledního majitele říkalo Zacharovské. V r. 1766 menším podílem (výměnou za zadluženou louku)
připadlo Monice Karáskové. Při prvním číslování domů v Náchodě v r. 1773 obdrželo spáleniště čp. 21 pro obě parcely. V červnu
1783 toto Zacharovské spáleniště koupil v dražbě (tzv. licitaci)
za 73 zlatých konvenční měny František Ernst, chirurg a náchodský měšťan a asi na přelomu let 1788 a 1789 zde nechal postavit nový dům. Vzápětí však zemřel bez dědiců a v dalším dražebním (licitačním) řízení 30. srpna 1790 koupil tzv. Ernstovský
dům bývalý náchodský purkmistr Matěj Dydák za 651 zl. Z uvedené částky byl mj. vyplacen dluh 40 zl. – patrně za provedenou práci – Janu Milerovi, řezbáři v Žirči. Za dva měsíce koupil
tento dům soused Jan Fibír za cenu 700 zl. Po sedmi letech, dne
21. června 1797, byl dům již se zahrádkou prodán lékárníku Vojtěchu Brožovi za částku 1025 zl.
Tímto datem nastává nová éra. Byla zde zřízena lékárna, soudobě zvaná apatyka. Po sedmi letech, 29. srpna 1804, ji koupil se vším příslušenstvím nový lékárník Josef Abel za trhovou
cenu 6550 zl., tedy šestinásobek původní ceny. Po dalších sedmi
letech, 23. února 1811, koupil dům čp. 21 s lékárnou a se vším
příslušenstvím pardubický lékárník Ignác Josef Neske za téměř
dvojnásobnou cenu – 12 500 zl. Byl to dar na věno jeho dcery Kateřiny, která se provdala za lékárníka Františka Seidla. Zřejmě již
za působení obou zmíněných lékárníků došlo k vnitřním úpravám domu pro potřeby lékárny. Pravděpodobně pod novým majitelem Františkem Seidlem užívala lékárna názvu U zlaté koruny
podle symbolu umístěného na klenáku hlavního portálu. Zjevně prosperovala, když osvědčené medikamenty dodávala nejen
zdejším měšťanům. Její hlavní prostory byly situovány v přízemí směrem do náměstí (v nynějším přednáškovém a výstavním
salonku muzea). V zadních místnostech domu byla zřejmě dílna
na přípravu léků, dále menší sklad a stáje. Vážený pan lékárník
František Seidl (asi 1780–1869) se mj. angažoval při náchodském
magistrátu. V letech 1814–1830 zastával čestnou funkci nezkoušeného radního, jako „školdozorce“ byl dobře znám mezi místními učiteli. Jeho nástupcem v lékárně se stal od r. 1849 prvo-

rozený syn Vilém Seidl (1811–1901), za něhož byl dům v r. 1881
přečíslován na současné čp. 18. Jeho syn Adolf Seidl (1861–1941)
se rozhodl pro povolání učitele. Souběžně se angažoval co dobrovolný hasič, jako výkonný funkcionář působil v českém i mezinárodním hasičském sdružení. V r. 1902 zakoupil dům náchodský
lékárník Ph. Mg. Josef Holzbach, který v Seidlově lékárně začínal
jako provizor. Omezené prostory historického domu mu však neumožňovaly potřebnou modernizaci, a proto si nechal postavit
na Kamenici nový secesní dům (čp. 145), do něhož lékárnu U zlaté koruny v r. 1907 přestěhoval.
V r. 1918 se novým majitelem domu čp. 18 stal Ústřední spolek strojmistrů textilního průmyslu v Náchodě. Tehdy se tu říkalo a psalo „U strojmistrů“. Po r. 1945 přešel dům do vlastnictví Ústřední rady odborů v Praze. V r. 1956 byl znovu evidován
v soukromém vlastnictví. Poté sem byla umístěna okresní pedagogická a psychologická poradna. Od r. 1999 je uživatelem
domu bývalé Okresní, dnes Regionální muzeum Náchod, které tu
pro veřejnost prezentuje svou stálou expozici. Současným vlastníkem domu je Královéhradecký kraj.
Stavební podobou tento dům navázal na stavební typ používaný v Náchodě po velkém požáru v roce 1663 – ve zděném přízemí i v roubeném patře měl trojtraktovou dispozici se střední
chodbou a v patře se dvěma velkými světnicemi o dvou okenních
osách do náměstí. Době vzniku odpovídají v přízemí valené klenby v chodbě a v přilehlých prostorách s pětibokými výsečemi
i poměrně prostým půlkruhem ukončený portál hlavního vstupu. Střecha byla na rozdíl od ostatních domů do náměstí valbová
(tedy bez štítu), do dvora byla opatřena bedněným štítem, kryjícím otevřenou pavlač se záchodem. Dodatečně, po roce 1824,
bylo k domu připojeno zděné klasicistní dvorní křídlo do dnešní
Weyrovy ulice s přízemím sklenutým dvěma plackovými klenbami na střední pískovcový sloup. Koncem dvacátých let 20. století
dostal dům novou fasádu a do náměstí štít. Zcela zachovaný krov
a obvodové stěny roubeného patra včetně původní podstřešní
dřevěné profilované římsy bohužel zanikly při rekonstrukci
v r. 1988. Zbylé vnitřní příčky a stropní trámy byly následně odstraněny v r. 1999, kdy byl zásadně přestavěn a rozšířen i dvorní
trakt. Pouze malý zbytek roubení s částí dveřního otvoru byl zachráněn a je vystaven téměř na původním místě. Stěny interiérů
a částečně i exteriérů byly patrně od počátku opatřeny hliněnou
omítkou na kolících, mezery mezi trámy byly vyplněny mechem.
Z původní stavby se tak dodnes zachovalo pouze klenuté přízemí a schodiště do patra, přesto byl dům vyhlášen za kulturní památku jako jeden z posledních alespoň ve hmotě zachovaných měšťanských domů ze 17. a 18. století.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Poplatek za odpady se v roce 2015
v Náchodě nezvyšuje!
Se začátkem nového roku přicházejí
opět každoroční povinnosti platit místní
poplatky. Dobrou zprávou pro náchodské
občany je fakt, že poplatek za odpady se
v roce 2015 nezvyšuje.
„Navíc platí stejně jako v loňském roce,
že ti, co zaplatí do konce února 2015, výrazně ušetří“, dodává starosta Náchoda Jan
Birke.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů stanovuje základní sazbu místního poplatku za komunální odpad pro
rok 2015 na částku 650 Kč za osobu, tzn.
ve stejné výši jako v loňském roce. Nezměněn zůstává i systém slev. Ten, kdo zaplatí celý poplatek do 28. 2. 2015, získá slevu
ve výši 200 Kč a může tak zaplatit stejně
jako v letech předchozích – 450 Kč.

Při platbě ročního poplatku v období
od 1. 3. do 31. 5. 2015 činí sleva 150 Kč
z celkové roční sazby poplatku a zaplatíte 500 Kč. Do 30. 9. 2015, kdy je nutné poplatek uhradit nejpozději, platí základní
sazba 650 Kč, po tomto datu se již poplatek navyšuje o sankci ve výši 50 %.
Jak poplatek uhradit?
Bezhotovostním převodem na účet
č. 19337551/0100 vedený u Komerční banky, a. s., variabilní symbol – rodné číslo poplatníka, specifický symbol – číslo
domu, složenkou nebo hotově na Městském úřadu v Náchodě na adrese Němcové 2020 (vedle polikliniky) – v úterý
a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin, v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.
Nezapomeňte tedy zaplatit „poplatek
za odpad“ včas – výrazně ušetříte!

Nová služba občanům Náchoda
Město Náchod připravilo v letošním
roce pro občany rozšíření služeb sběru
a svozu odpadů, které vznikají při údržbě zahradní zeleně. V jarních a podzimních měsících bude na vybraných stanovištích přistaven velkoobjemový kontejner
s obsluhou, kam budou moci občané odkládat rostlinný velkoobjemový odpad
ze zahrad, tj. ořezané větve, listí, posečenou trávu atd. Místa a časy přistavení
jsou uvedeny v Harmonogramu svozu odpadu pro rok 2015 (viz tabulka), který je
zveřejněn na webových stránkách města.
Kontejner bude na místě přistaven v určený čas a zdrží se zhruba 30 minut. V případě, že dojde k naplnění kontejneru dříve, bude odvezen i před uplynutím této
doby.
Občané, kteří budou chtít tuto službu
využít, musejí v určenou dobu předat odpad přímo obsluze kontejneru a řídit se
jejími pokyny, je zakázáno odpad vysypat na stanovišti mimo kontejner a mimo
dobu určenou ke sběru. Sběrná stanoviště budou kontrolována a takové jednání
bude postihováno pokutou. Při předává-

ní odpadů obsluze občané neplatí žádné další poplatky, sběr a svoz objemných
rostlinných odpadů je hrazen z místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území města Náchoda. V rámci této služby mohou
občané předávat pouze rostlinný velkoobjemový odpad ze zahrad, jiný velkoobjemový odpad (nábytek, elektroodpad,
stavební odpad atd.) nebude obsluhou přijímán, neboť svoz těchto odpadů je pravidelně zajišťován v dubnu a říjnu.
Město Náchod vyzývá své občany, aby
při využívání služby zachovávali pořádek
a pravidla slušného chování. Kontejner
bude během jara i podzimu na každém
z určených stanovišť přistaven šestkrát
za sebou v intervalu jednou za čtrnáct
dnů, takže by se mělo dostat na každého.
Samozřejmě zůstává zachována možnost
předání odpadu přímo na sběrném dvoře města Náchoda. Případné další informace podají pracovníci odboru životního
prostředí – tel. 491 405 463.

Stanoviště
Čas     Datum
Běloves – k Brodu
15.00 9. 3.
Zahradní
16.00 9. 3.
Branka – Veterinární st. 15.00 10. 3.
Drtinovo náměstí
16.00 10. 3.
Dobrošovská x Šafaříkova 15.00 11. 3.
Vojanova (u trafa)
16.00 11. 3.
Klínek – prodejna
15.00 12. 3.
Sokolská (u Vatikánu)
16.00 12. 3.
Koupaliště
15.00 13. 3.
Za Kapličkou (u rybníka) 16.00 13. 3.

SLAVNOSTNÍ
VYHODNOCENÍ
nejlepších sportovců,
kolektivů a trenérů okresu
Náchod za rok 2014
se uskuteční

v pátek 20. března 2015

ve velkém sále Obecního domu
ve Velkém Poříčí
23. 3.
23. 3.
24. 3.
24. 3.
25. 3.
25. 3.
26. 3.
26. 3.
27. 3.
27. 3.

13. 4.
13. 4.
7. 4.
7. 4.
8. 4.
8. 4.
9. 4.
9. 4.
10. 4.
10. 4.

20. 4.
20. 4.
21. 4.
21. 4.
22. 4.
22. 4.
23. 4.
23. 4.
24. 4.
24. 4.

4. 5.
4. 5.
5. 5.
5. 5.
6. 5.
6. 5.
7. 5.
7. 5.
11. 5.
11. 5.

18. 5.
18. 5.
19. 5.
19. 5.
20. 5.
20. 5.
21. 5.
21. 5.
22. 5.
22. 5.

7. 9.
7. 9.
8. 9.
8. 9.
9. 9.
9. 9.
10. 9.
10. 9.
11. 9.
11. 9.

21. 9.
21. 9.
22. 9.
22. 9.
23. 9.
23. 9.
24. 9.
24. 9.
25. 9.
25. 9.

5. 10.
5. 10.
6. 10.
6. 10.
7. 10.
7. 10.
8. 10.
8. 10.
9. 10.
9. 10.

19. 10.
19. 10.
20. 10.
20. 10.
21. 10.
21. 10.
22. 10.
22. 10.
23. 10.
23. 10.

2. 11.
2. 11.
3. 11.
3. 11.
4. 11.
4. 11.
5. 11.
5. 11.
6. 11.
6. 11.

16. 11.
16. 11.
23. 11.
23. 11.
18. 11.
18. 11.
19. 11.
19. 11.
20. 11.
20. 11.
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INFORMACE Z RADNICE

Náchodští Zelení zpřístupňují podklady pro zastupitele
Vážení náchodští občané,
Nezávislí a Zelení šli do komunálních voleb s programem, ve kterém se zavázali zveřejňovat podklady, které jako zastupitelé obdrží. Tento slib nyní plníme. Na stránkách http://nachod.zeleni.
cz/ se tak v sekci „Komunální politika“ může kdokoli seznámit
se všemi materiály, které jako zastupitelé před svým jednáním
obdržíme.
Všechny dokumenty před uveřejněním pečlivě anonymizujeme, sám jsem se na Úřadu pro ochranu osobních údajů musel
přihlásit jako osoba, která osobní údaje zpracovává.
Na stránkách náchodských zelených jsou již nyní ke stažení
podklady z posledního loňského zastupitelstva v prosinci. Nyní
se budeme snažit uveřejňovat všechny podklady s alespoň pětidenním předstihem. Jednání náchodského zastupitelstva budou
v roce 2015 probíhat vždy v pondělí, a to 16. února, 30. března,
4. května, 22. června, 21. září a 14. prosince. Pokusíme se tedy,
aby vždy ve středu předchozí týden byly všechny podklady dostupné. Závisí to ale samozřejmě i na tom, zda dostaneme materiály včas v souladu s jednacím řádem.

Zastupitelstvo je vrcholným orgánem samosprávy a voliči by
měli mít možnost jeho činnost sledovat, připomínkovat i kontrolovat. K tomu ale potřebují dostatek informací. Z pozvánky,
která je uveřejňována, se o skutečném obsahu jednání nedozvědí prakticky nic. Právě proto chceme touto cestou umožnit všem
občanům, aby se na naší činnosti mohli podílet.
V minulém volebním období jsme hned v roce 2011 prosadili,
aby Město uveřejňovalo všechny smlouvy s dodavateli na realizaci veřejných zakázek. Po několika měsících bylo toto opatření
uzákoněno jako povinnost. Věříme, že i tentokrát se naše iniciativa stane pro veřejnou správu brzy standardem.
Michal Kudrnáč, zastupitel

***

Štěstí přeje připraveným
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS)

Řízení IZS

Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS) je efektivní systém  vazeb, pravidel  spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy
a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném
provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě
na mimořádné události.

Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska integrovaného záchranného
systému (OPIS IZS). Na OPIS IZS jsou také svedeny linky
tísňového volání 112 a 150.

Základní složky IZS:
Hasičský záchranný sbor
České republiky
Jednotky požární ochrany
zařazené do plošného pokrytí
kraje jednotkami požární
ochrany
Policie České republiky

Zdravotnická
záchranná služba

Ostatní složky IZS:
vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory
ostatní záchranné sbory
orgány ochrany veřejného zdraví
havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
zařízení civilní ochrany
neziskové organizace a sdružení občanů,
která lze využít k záchranným a likvidačním pracím

Řízení IZS se provádí:
příkazy velitele zásahu
Pokud složky IZS provádějí koordinaci záchranných
a likvidačních prací, řídí se pokyny:
starosty obce s rozšířenou působností
hejtmana kraje
v Praze primátora hlavního města Prahy
Ministerstva vnitra
Za organizaci a řízení ochrany obyvatelstva při řešení
následků mimořádných událostí nesou odpovědnost
a plní úkoly v rámci svých kompetencí v souladu se
zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému:
ministerstva a jiné ústřední správní úřady
orgány kraje, za které plní úkoly hasičský záchranný
sbor kraje
hejtman
obecní úřad
starosta obce
právnické osoby a podnikající fyzické osoby
Při vyhlášení krizových stavů se IZS řídí pokyny:
hejtmana kraje – za stavu nebezpečí
Ministerstva vnitra – za nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu
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INZERCE

Náchodský zpravodaj

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY

... okna patří k životu

kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod

Hradec Králové

Trutnov

Nové Město n.M.

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131

www.proplast-k.cz

NOVÁ OPRAVNA

STRUNNÝCH NÁSTROJÙ

PAVEL MALINA

Nìmcové 656, Náchod (døíve houslaø Joo)

tel: 491 814 028, mob:777 212 544
ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ

Na ploše 400 m2 uvidíte vše,
co potřebuje Vaše
koupelna.
Na ploše 400 m2 uvidíte vše,
co potřebuje Vaše
koupelna.
JIRÁSKOVA
CHATA

ÁNÍ
V
Z
O
P

DOBROŠOV

7.–8. 2. Dobroty z pašíka
14.–15. 2. Rybí pochoutky
21.–22. 2. Víkendové menu plus
svařené víno či horký džus
zdarma
28. 2.–1. 3. Kachní hodování

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

únor 2015

POZVÁNKY

11

12

ŠKOLY

Náchodský zpravodaj

Obchodní akademie Náchod

státní škola se čtyřletým studiem s maturitou
„Střední škola obchodní poskytovati bude posluchačům, chtícím
se věnovati obchodu, jakož i těm, kteří již obchodu se věnovali, důkladného theoretického i praktického vzdělání ve vědách obchodních
tak, aby se stali způsobilými k administrativní službě ve velkoobchodech, továrnách nebo závodech peněžních, i aby pro případ, že samostatnými obchodníky neb továrníky státi se měli, nabyli potřebných
vědomostí obchodních.“ Když počátkem září 1896 rozeslal ředitel
nové soukromé školy František Švorc městským úřadům v sousedních městech plakáty s tímto textem, jistě netušil, že zakládá školu, která projde mnoha proměnami, ale jejíž myšlenka kvalitního odborného vzdělání přetrvá.
Jaká vlastně je Obchodní akademie Náchod 21. století?
Každý, kdo nás navštíví, se přesvědčí, že držíme krok s moderní dobou. Naše škola je vybavena mnoha interaktivními tabulemi
a dataprojektory, které pomáhají žákům lépe pochopit a procvičit si učivo názornou formou, aktivně se podílet na výuce cizích
jazyků, odborných předmětů, matematiky i společenských věd.
Vyučující jednotlivých předmětů vytvářejí pro své žáky digitální výukové materiály, účastní se vzdělávacích seminářů, sledují nejnovější trendy ve svých oborech.
V počítačových učebnách se mladí lidé věnují práci ve Wordu,
Excelu, učí se programování, tvorbě webových stránek, zvládají
nástrahy počítačové grafiky.
Vyšli jsme vstříc požadavkům současnosti a kromě tradičního
oboru Obchodní akademie se zaměřením na podnikání a oboru
Informační technologie otevíráme obor Obchodní akademie se
zaměřením na cestovní ruch a zahraniční obchod. A tak za pár
let budou naši školu opouštět nejen absolventi, kteří mají kvalitní základ ekonomického či informačně-technologického vzdělání
ale i ti, kteří své znalosti marketingu, managementu, zahraničního obchodu a turismu využijí při dalším studiu např. na vysokých školách, na různých postech ve firmách, cestovních kancelářích, na recepcích či v informačních střediscích.
Silnou stránkou vzdělávání, které poskytujeme, je výuka
předmětu Fiktivní firma. Studenti čtvrtých ročníků si sami
vyberou předmět podnikání a na rok se z nich stanou ředitelé firmy, právní zástupci, vedoucí obchodního oddělení, účtárny a dalších profesí, které jsou úzce spjaty s fungováním firmy.
Je to pro ně jedinečná možnost vyzkoušet si v reálném prostředí to, co se doposud naučili. Fiktivní jsou pouze peníze. Vidí
tak na vlastní oči, že někdy není jednoduché přesvědčit ostatní
ve firmě o správnosti své myšlenky, jak důležitá je spolupráce,
jaké volit argumenty při obhajobě své vize apod. Účastí na veletrzích fiktivních firem i na prestižním mezinárodním veletrhu v Praze se jim otevírá prostor pro obchodování v angličtině,

Městské informační centrum

Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod
Srdečně Vás zveme
do Městského informačního centra v Hotelu U Beránka
Rádi Vám poradíme a zajistíme:
 předprodeje vstupenek do Městského divadla Dr. Josefa Čížka
 předprodeje vstupenek na akce pořádané poskytovateli Ticketpro,
TicketArt a Kupvstupenku.cz
 turistický informační servis
 prodej upomínkových předmětů
Kontakt:
Tel.:
491 426 060
778 411 680
e-mail:
infocentrum@mestonachod.cz
www.mic.mestonachod.cz

Provozní doba:
říjen–duben
Po–Pá 9.00–12.00, 12.30–17.00
So–Ne 9.00–13.00
květen–září
Po–Pá 8.00–12.00, 12.30–17.00
So–Ne 8.00–15.00

němčině a ruštině i pro porovnání vlastní práce s fiktivními firmami jiných škol. A že naši studenti mnohdy dokáží výborně obstát v silné konkurenci, dokazují i úspěchy, kterých jsme dosáhli.
Na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Praze, kam směřuje každoročně okolo 180 firem ze 17 zemí, jsme získali v posledních letech druhé místo za nejlepší reklamu a za nejlepší
stánek a k trofejím nejcennějším patří čtvrté místo za nejlepší firmu veletrhu.
Stejně jako ve výuce fiktivních firem je i v dalších předmětech pro nás podstatné spojit teoretické znalosti s empirickými, nabídnout studentům široké spektrum exkurzí a vzdělávacích pořadů. Na přednášky a filmy o holokaustu navazuje
exkurze do Osvětimi, jednou za studium se žáci mohou podívat
do předvánočních Drážďan, zúčastnit se kombinovaného poznávacího zájezdu do Paříže a Londýna. Návštěvy divadelních představení, přírodovědných a zeměpisných dokumentů několikrát
za školní rok jsou pravidlem. Ke standardům výuky patří i exkurze do ČNB v Praze, beseda s pracovníky Úřadu práce v Náchodě, účast při soudním řízení, aby výuka práva byla obohacena o situace z běžného života.
Nebylo by správné myslet si, že jsme škola, kde vládne jen
„Má dáti a Dal“, že se v hlavách studentů honí pouze myšlenky
na účtovou osnovu, operační systém či daňové přiznání. Škola
podporuje i sportovní nadšence tím, že se při výuce TV žáci učí
sjíždět na kánoích řeku Metuji, že mohou změřit síly se spolužáky při závodech na lyžařském a pak na sportovně-cyklistickém
kurzu, ale i celoročně reprezentovat školu v různých sportovních
soutěžích. Kdo má rád chvíle u černobílé šachovnice, navštěvuje kroužek šachů, bojuje za školu např. v okresním přeboru mladých šachistů. Naše sportovní výsledky nejsou zanedbatelné.
Dívky získaly páté místo v republikovém finále SŠ ve volejbale
a druhé místo ve stolním tenise. Chlapci byli druzí v krajském
finále o Pohár Josefa Masopusta ve fotbale.
Neodmítáme ani studentské iniciativy – dva žáci druhého ročníku, kteří pravidelně píší články do regionálního tisku
o tom, co zajímavého na naší škole proběhlo, přišli s nápadem, že
by se akce Den otevřených dveří na OA rádi zúčastnili jako hodnotitelé obchodování fiktivních firem – tedy ve funkci, kterou
doposud výhradně zastávali jen učitelé. A tak vznikla myšlenka
zapojit mladší ročníky jako skutečné hodnotitele, jejichž úkolem
bylo posoudit vzhled stánku, znalost sortimentu, zpracování katalogu a jednání se zákazníkem. Vítězná firma byla oceněna.
Přijďte se přesvědčit, že jsme škola otevřená všemu novému.
Rádi vás přivítáme i mimo dny otevřených dveří.
Věra Svatošová, ředitelka OA v Náchodě
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ZŠ PLHOV
Hejného matematika v plhovské škole
V poslední době se čím dál tím více pracuje na základních školách v celé ČR s výukou matematiky podle metodiky pana doktora Milana Hejného. Tento způsob práce vede žáky k prožití učiva, k lepšímu pochopení principů fungování světa matematiky.
V sobotu 10. ledna se v ZŠ Náchod – Plhov sešlo 25 pedagogů
z celého východočeského regionu na semináři „Podpora učitelů
matematiky ve výuce Hejného metodou“. Ve spolupráci s  o. s.
Trvalá obnova školy, které tyto semináře organizuje, vytváříme
z plhovské školy metodické centrum, kde bychom chtěli v příštích měsících a letech vzdělávání v této oblasti pravidelně nabízet. Další semináře plánujeme na jarní měsíce a pedagogové
našeho kraje o nich
budou informováni.
Podle metodiky
pana Hejného v plhovské škole učíme v prvních třídách, prvky tohoto
způsobu výuky zařazujeme i do práce vyšších ročníků
1. stupně a naše zkušenost je prozatím
veskrze pozitivní.                                                       
Vladimír Honzů

Zápis do 1. tříd v plhovské škole
Ve dnech 15. a 16. ledna proběhl v náchodských školách
zápis do 1. tříd. V plhovské škole jsme během dvou dní přivítali 58 dětí, 44 jich 1. září nastoupí do 1. třídy, 14 jich pravděpodobně čeká odklad školní docházky.
Zápis je důležitým krokem do života, budoucí prvňáci i zapisující pedagogové vše zvládli zodpovědně, zároveň však
i v uvolněné a pohodové atmosféře. Letos jsme přivítali více
prvňáků, kteří mají svoje bydliště na Plhově. Jsme tomu rádi,
znamená to, že na plhovském sídlišti snad po letech opět
přibývá mladých rodin s dětmi. V plhovské škole čeká budoucí prvňáky moderně vybavená škola, pracovníci školy
zároveň vytvářejí klidnou a pozitivní atmosféru pro práci a také podmínky pro mimoškolní činnost a naplnění volného času dětí.
Přejeme všem budoucím prvňákům, aby si užili poslední půlrok ve školce, od září pak úspěšný a pohodový začátek školní docházky.                                         Vladimír Honzů

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Milí čtenáři Náchodského zpravodaje,
jedna z lidových pranostik praví: „Leze-li jezevec o Hromnicích
z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí“. Ve filmu „Na Hromnice
o den více“ je pro změnu uvedena neméně zajímavá meteorologická metoda, kdy k předpovědi počasí využívají sviště. Stačí prý
zaklepat na sviští noru, a pokud její obyvatel vyleze ven a vidí
svůj stín, tedy svítí-li sluníčko, pak zima potrvá minimálně dalších šest týdnů. Pokud patříte mezi příznivce zimních sportů a nemáte po ruce jezevčí ani sviští noru, potom Vám nezbývá nic jiného, než čekat, kam se rozmary paní Zimy vrtnou, a spolu s našimi
sedmáky, kteří se v únoru chystají na tradiční lyžařský výcvik, vy-

hlížet sněhové mraky. (Pokud však v mezidobí uzávěrky a vydání
časopisu napadne sněhu více, než by bylo dobré, neberte prosím
tento úvod jako provokaci, děkujeme.)
OTEVŘENÉ DVEŘE, SOPTÍK A… ZÁHADNÁ VŮNĚ
V lyžařském umění už má naopak jasno 25 druháčků. Ti se
hned po vánočních prázdninách vypravili do Olešnice v Orlických horách, kde je pět odpolední nedočkavě očekával Soptík
s rozcvičkou, instruktoři lyžování a hlavně nedostatkový sníh.
Po pátečních závodech, kdy si někteří pro své vítězství do cíle doslova skočili, odjížděli všichni účastníci s dobrou náladou, Soptíkovým hodnocením a přáním brzy se na svah vrátit.
(ws)
Pro sběrače léčivých rostlin není zima právě tím nejpříznivějším obdobím. Proto využili těchto nevlídných dní alespoň
k návštěvě lékárny U Svaté Terezie, kde měli díky ochotě personálu možnost poodhalit např. tajemství záhadné vůně, desítek
šuplíků či spousty různobarevných krabiček, a dozvědět se třeba i to, k čemu se zde, v lékárně, používají hrací karty. A zájemci o první pomoc z řad dětí naší školy zase využili jedinečnou
příležitost navštívit v rámci dne otevřených dveří oddělení ARO
náchodské nemocnice.        
(ws)
CO JE PSÁNO, TO JE DÁNO
Tedy spíše, kdo je zapsán.
Řeč je samozřejmě o 97 budoucích prvňáčcích, kteří spolu
se svými rodiči absolvovali první seznámení se školními povinnostmi, tedy zápis do školy. V klidném prostředí prvních tříd
v Sokolské ulici čekali na děti kromě pana ředitele a učitelek
i budoucí spolužáci ze čtvrtých a pátých tříd, kteří s nimi v herně trávili čas potřebný k provedení nezbytných administrativních úkonů. Věříme, že symbolický klíč od školy, se kterým každé z dětí odcházelo, přinese budoucím žáčkům i jejich rodičům
štěstí.                					
(ws)
POLOVINA JE ZA NÁMI
Ve dnech, kdy vychází únorové číslo NZ, je již první polovina
školního roku 2014–15 u konce. Pololetní vysvědčení je rozdáno
a na náchodských školách startují jarní prázdniny.
Tomuto finiši však předcházela spousta akcí.
V rámci prevence patologických jevů se v osmých třídách
besedovalo nejenom o nebezpečí spojeném s alkoholem, ale
i na téma „holčičí“. Ve školní družině propukla již tradiční „Talentmánie“, na jejíž výsledky se můžete těšit příští měsíc, recitovalo se a vůbec se soutěžilo ve všem možném, například v anglickém jazyce, kde jsou jména vítězů již známá (ws – podrobnosti
o této akci uvádíme na stránkách města ve sloupku „CO DALŠÍHO NA KOMENDĚ“, kde najdete mimo jiné i článek naší speciální pedagožky Mgr. Ivy Třískové o našem Školním poradenském centru).
Také stále sbíráme plastová víčka, spolupracujeme na projektu „Deky z lásky“ a pořád ještě „piškvorkujeme“.
A pokud Vás zajímá, jak to s těmi hracími kartami v lékárně je, navštivte prostřednictvím webových stránek naší školy
(www.komenskehozsnachod.cz) únorové číslo našeho školního časopisu, nebo nezapomeňte příští měsíc nakouknout do Náchodského zpravodaje.                                        Budeme se na Vás těšit.
Kolektiv ZŠ Komenského
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ŠKOLY

ZŠ TGM

Náchodský zpravodaj

Naše spolupráce s rodiči našich žáků

Čím budu?
„Čím chceš být?“ Častá otázka, kterou pokládají nejen rodiče
svým dětem, ale i všichni ostatní lidé v okolí školou povinné ratolesti. Otázka v podstatě velmi jednoduchá, ale odpověď na ni
je pro většinu školáků velmi těžká. A tak jsme se rozhodly, že
dětem v jejich výběru trochu pomůžeme a rozkryjeme tajemství
některých povolání, se kterými se třeba děti ani běžně nesetkají. Ve třídě 2.A máme projekt s názvem „My a rodiče“, ve třídě
4.A s názvem „Čím budu“.
A koho jsme si pozvaly na pomoc? No přece ty nejpovolanější – rodiče. Požádaly jsem je, aby dětem formou besedy své povolání přiblížili. Třída 2.A navštívila již v prosinci Náchodský
zámek v doprovodu maminky Davídka Bitnara. Elišky tatínek
nám přislíbil ukázku jeho kamionu. Tatínek Michala – policista – nás navštíví ve škole a tatínek Adrianky Bartošové nás pozval do tiskárny. Spolupráci s rodiči jsme zahájili společným výletem a ukončíme besídkou.
Ve 4.A se také začneme s jednotlivými profesemi seznamovat.
V lednu se moc těšíme na pana Faltu, který nás seznámí s povoláním kováře. V únoru nás pan Jirásek vezme do světa barev.
V březnu nám pan Jirman povypráví o náročném povolání vojenské policie a na duben jsme domluveni s paní Charbakovou,
že nás vezme do Integrafu. Už teď se těšíme i na další setkání,
která nás čekají, a moc všem rodičům děkujeme!
Za třídy 2.A a 4.A Mgr. Denisa Vančáková
a Mgr. Iva Prouzová, třídní učitelky

Čteme rádi
Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří
a šťastní lidé. Jak toho dosáhneme? Asi i tím, že budeme dětem
číst. Čtenářem se nikdo nenarodí, čtenáři musíme ukázat cestu. Přilákat děti zábavnou formou k samostatnému čtení knih.
Přesvědčit je o tom, že čtení přináší nejen příjemné zážitky, dostatek informací, ale i plnohodnotně vyplňuje volný čas. O to se
snažíme v našich projektech, které od září probíhají v 1.A s názvem „Počteníčko“, ve 2.A s názvem „Rádi čteme“.  
A jak to zatím probíhá?
Třídy navštěvují rodiče, prarodiče, učitelé, či sourozenci dětí.  
Představí knížku dle vlastního výběru, přečtou z ní dvacetiminutovou ukázku, poté proběhne rozhovor o knížce, žáci zhodnotí zážitek a provedou zápis, případně namalují obrázek.
Druháci musí na oplátku přečíst alespoň jednu knihu, kterou
představí ostatním dětem a provedou si zápis do čtenářského
deníku, který dostaly v knihovně při „Klíčování“.  
Počteníčko zahájil 9. 10. 2014 pan ředitel a doposud jsme si užili 12 krásných zážitků s knížkami našich milých hostů. Na tato
setkání se těší nejen děti, ale potěšení je patrné též u pečlivě připravených čtenářů. Každé Počteníčko je jiné, každé je jinak krásné. Moc všem, kteří dětem četli, děkujeme a těšíme se na další
čtenáře.                        Mgr. Ivana Maršíková, Mgr. Denisa Vančáková

Vánoční tvoření v ZŠ T. G. Masaryka
Společná tvorba sbližuje různé lidi, a to i napříč odlišnými
věkovými kategoriemi. Opět jsme se o tom přesvědčili 11. 12.
2014 se žáky prvních ročníků a jejich rodiči i prarodiči. Venku
sice převládalo pošmourné počasí, v prvních třídách však hřála
velmi příjemná, i když pracovní, koledami podbarvená vánoční atmosféra.
Různými výtvarnými technikami vznikla ve spolupráci dětí,
rodičů a prarodičů krásná díla s vánoční tematikou. Bylo to velmi milé zastavení v předvánočním čase. Moc jsme si to užili a budeme se těšit na další společná setkání.
Mgr. Ivana Maršíková a Mgr. Ivana Nováková

Vánoční koncert
a prodejní výstava obrazů
Poděkování pedagogům a dětem ZŠ TGM
za zdařilou předvánoční akci.
Dovoluji si z pozice rodiče poděkovat Základní škole TGM v Náchodě za uskutečnění předvánočního projektu, který svou přípravou vyžadoval jistě velké množství sil, času, nápadů a organizace pedagogického sboru i zapojení žáků. Škola již v listopadu
ožila uměleckou atmosférou v dílech učitelů i dětí během výtvarného projektu formou akčního umění (Noc s Pollockem), kdy žáci
mohli ve škole i přenocovat. Obrazy blízké abstraktnímu modernímu umění byly malovány za účelem získání finančních prostředků pro nákup panenek UNICEF, tedy pro zaplacení základního očkování pro africké děti.
V návaznosti na to se 18. prosince aulou školy, naplněnou pozvanou veřejností, rozezněly vánoční i pohádkové písně v podání nově vzniklého školního sborečku Hlásek za doprovodu
klavíru, smyčců a flétny. Během pěkného pásma písní i instrumentálních skladeb byla zahájena prodejní výstava zmiňovaných obrazů a dalších rukodělných prací na chodbách školy,
pro návštěvníky bylo připraveno i občerstvení. Těšili jsme se
rovněž na ohlášenou dražbu několika vybraných obrazů umístěných na hlavním podiu auly. Skutečně se jednalo o aukci se vším
všudy a licitátor pan Petr Jirásek musel často pohotově reagovat
na svižnou, napínavou i veselou soutěž nakupujících. Konečné
částky zaplacené za obrazy několikanásobně přesahovaly vyvolávací ceny (pro představu za nejdražší žákovskou práci vydražitel zaplatil 1520 Kč). Celkově se škole touto cestu podařilo získat
očkování pro 10 dětí na horkém kontinentu. Mile mě překvapilo, že jsem zaznamenala u dětí výraznou informovanost o účelu, pro který se finanční prostředky získávaly. A tak patří učitelům jednak velké poděkování za vedení dětí ke schopnosti vidět
(byť místně vzdálené) potřeby druhých lidí a přičinit se o jejich
naplnění (jak je to možné), jednak k rozvoji spolupráce a tvůrčího přístupu k příležitostem. Také díky za hezké chvíle ve škole
našich dětí. Zbývá popřát škole hodně sil, dobrých nápadů, radost z práce a příjemnou atmosféru i do budoucna.
Věra Pellyová, Náchod
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Hola Holááá,
školka volá...

POZVÁNKY

Luboš Malina: banjo, klarinet, kaval + Tomáš Liška: kontrabas + Michal Nejtek: piano

Přijďte se za námi podívat
do naší duhové školky.

mš alšova
Vás srdečně zve
5. 3. 2015 od 15.00 do 17.00 hodin
na příjemnou prohlídku našeho domečku

MA-LI-NEJ
INSTRUMENTAL

TR I O

2.února 2015
v19:30
www.hudbajinak.info 604 672 252
IC Kamenice 491 420 420

ZuŠ Náchod
Tyršova 247
divadelní sál
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ŠKOLY, STACIONÁŘ CESTA

Spolupráce MŠ a ZŠ Běloves
Cílem mateřské školy v Bělovsi je vytvoření plynulého, přirozeného, nestresujícího přechodu do základní školy. V tom nám velmi pomáhá Základní škola Běloves. Předškoláci mají možnost navštěvovat tuto školu v průběhu posledního roku mateřské školy.
Seznamují se postupně s prostředím základní školy a díky
tomu nebude pro ně škola cizím místem a přechod do 1. třídy si
tím výrazně ulehčí.
Každých čtrnáct dní přicházejí děti do školy, aby si vyzkoušely výuku prostřednictvím interaktivní tabule. Rozšiřují tak nejen své znalosti v oblasti IT gramotnosti, ale zábavnou formou
se naučí vždy něco nového. Toto vše se daří především díky pedagogům ze Základní školy Běloves, kteří pro nás programy připravují. Škola nás zve i na představení a akce, které pořádá. Úzce
spolupracujeme i při zápisu do 1. třídy.
Těšíme se, že i v příštím roce bude naše spolupráce pokračovat jako dosud a společně vytvoříme co nejlepší podmínky
pro to, aby první kroky budoucích prvňáčků v opravdové škole
byly co nejúspěšnější.                                               Kolektiv MŠ Běloves

Tři králové
Do mateřské školy Havlíčkova v Náchodě na Plhově zavítali Tři králové.
Děti si poslechly legendu o putování Tří králů do Betléma, naučily se rozpoznat vzácné dary a společně si zazpívaly.
S přáním všeho dobrého, zdraví a lásky nám ve všech třídách
nade dveřmi napsali 2015 K. M. B.
Tak ať se nám nový rok všem vydaří! MŠ Havlíčkova

Třetím rokem na dobré cestě
Svézt hendikepované klienty stacionáře na vodě – tak zněl
původní záměr při navazování spolupráce dvou poněkud rozdílných organizací. Ta však záhy zcela přerostla původní představu. Vznikl totiž projekt, který ovlivňuje myšlení lidí a dává si
za dlouhodobý cíl propojovat dva zdánlivě rozdílné světy. Svět
hendikepovaných a zdravých lidí – to již třetím rokem.

Náchodský zpravodaj
„Na náhodu nevěřím. Jsem přesvědčena o tom, že workshop,
na kterém se Cesta seznámila s Lotry, byl naším společným osudem.
Myslím, že nikdo z nás nečekal, že se tento den stane počátkem projektu, který vnesl do činnosti obou našich organizací naprosto nový
rozměr.“ Komentuje s úsměvem prvotní setkání Denisa Voborníková, ředitelka stacionáře Cesta z Náchoda.
„Asi nejtěžší chvíli jsme zažili v okamžiku, kdy jsme rodičům našich členů představili zástupce stacionáře, ukázali jim fotografie jejich klientů a oznámili jim, že se jejich děti budou stýkat s postiženými lidmi. To hrobové ticho si ještě dnes pamatuji.“ Popisuje těžké
začátky Tomáš Buriánek, hlavní vedoucí dětského vodáckého
oddílu Lotři.
Sjeli si řeku, společně opekli buřty na letním táboře, modelovali z hrnčířské hlíny a uspořádali už dva Dny nezávislosti.
„Jako největší přínos vidím v tom, že můžeme veřejnosti ukázat,
jak funguje spolupráce zdravých a hendikepovaných dětí. Možná
právě ono kvalitní dětství upevňující správné hodnoty je klíčem k dospělosti, kde předsudky nemají své místo.“ Tvrdí dále Voborníková.
Veřejnost se může opět těšit na Den nezávislosti, který se
bude konat 6. 6. 2015 tradičně v parku A. Jiráska v Hronově.
První společná akce tohoto roku ale bude již v březnu, kdy nás
čeká velký turnaj v bowlingu.
Navazovat budeme společným čarodějnickým rejděním
30. dubna a v létě si sjedeme řeku Metuji. O všech akcích budeme veřejnost včas informovat, společný projekt nadále prezentujeme na internetových stránkách www.spolecnysvet.com.
Karel Neuschl
Kontakty:
Denisa Voborníková
ředitelka stacionáře Cesta
tel. 737 219 822, vobornikova@stacionarcesta.cz
Tomáš Buriánek
vedoucí dětského oddílu Lotři
tel. 775 951 461 info@lo3.cz

Náchod regulovat hluk ve městě
formou vyhlášky nebude...
Z podnětu občanů uspořádalo Město Náchod v druhé polovině
loňského roku anketu, jejímž cílem bylo zmapovat názory obyvatel na regulaci hlučných činností ve městě.
Anketě předcházela již delší dobu diskuze na toto téma, která však nebyla zcela jednoznačná a nebylo zřejmé, zda občané
regulaci formou obecně závazné vyhlášky přivítají či nikoliv.
Řadu lidí hluk o víkendech a ve svátcích obtěžuje, zároveň je
mnoho lidí, kteří kvůli svému zaměstnání nemají možnost některé práce například na zahradě dělat v jiné době. Objevily se
i názory, které jakékoliv další omezování formou vyhlášek a nařízení ze strany města zcela odmítají a nepovažují za nutné.
Anketa probíhala na webových stránkách www.mestonachod.cz a byla zveřejněna v zářijovém čísle Náchodského zpravodaje.
A jak anketa dopadla?
Prostřednictvím internetu hlasovalo 520 osob, na uveřejnění
v Náchodském zpravodaji reagovalo 55. Z celkového počtu osob,
které se ankety zúčastnily, se pro regulaci vyslovilo 299, celkem
276 osob regulaci hluku odmítlo.
Rozdíl 23 hlasů představuje pouhá čtyři procenta všech hlasujících a z ankety tedy nevyplývá žádný jednoznačný závěr.
„Z ankety v podstatě nevyplynul žádný relevantní závěr. Je to pro
nás spíše signálem, že lidé další regulaci svého konání odmítají. I já
se přikláním k názoru, že slušnost a ohleduplnost se žádným nařízením vynutit nedá. Myslím si, že právě tato problematika je především o sousedských vztazích a ochotě se navzájem domluvit, vyjít si
vstříc. Mělo by platit pro každého z nás, že dobré sousedské vztahy
a vzájemná ohleduplnost jsou základem spokojeného bydlení“, uvedl k problematice starosta Jan Birke.
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INZERCE, POZVÁNKY
TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:

Rodinný dům 4+1 – Hronov. Prostorný, blízko
centra, po vnitřní rekonstrukci, vytápění
na TP, pozemek 325 m2. LEVA
Při rychlém S
jednání
možnost další
slevy.
CENA:
990.000 Kč

Rodinný dům 6+2 situovaný na rovinatém
pozemku o výměře 930 m2 v Náchodě blízko
centra. Dům je ze 2/3 podsklepen a nabízí
dva byty 2+1
VA
s komorou, WC
SLE
a koupelnou a další
dvě místnostmi
v podkroví.
Výborná lokalita.
CENA: 1.990.000 Kč

Zděný rodinný dům o dispozici 3+1 v obci
Jasenná nedaleko Jaroměře. Polovina
dvojdomku se zděnou garáží, kůlnami, dílnou,
prostorem na uskladnění uhlí a dvěma sklípky.
Pozemky o rozloze
VA
4242 m2 . Půdní prostoSLE
ry v celém rozsahu na
domem lze využít
k vestavbě.
CENA: 890.000 Kč

Bezbariérový rodinný dům Olešnice
u Červeného Kostelce. Dispozice nabízí
2 bytové jednotky
3+1 o ploše cca 90 m2 SLEVA
(do 1. patra bezbariérový přístup – výtah),
2x garáž, pozemky
533 m2 . Příjezd po
obecní komunikaci.
CENA: 1.359.000 Kč

Prodej pozemku o rozloze 1157 m2 v katastrálním území Brod nad Labem patřící pod obec
Heřmanice. Svažitý pozemek se základem
stavby, studnou a přípojkou elektřiny. K pozemku náleží les o rozVA
loze 1911 m2 . Pozemek
SLE
je na vyvýšeném místě
mimo povodňové
pásmo.
CENA: 199.000 Kč

Ojekt v Týništi nad Orlicí v lokalitě zvané
Černý les. Jedná se o zděnou stavbu určenou
k rekonstrukci na pozemku o celkové výměře
1430 m2 . Umístění
KA
objektu je pro
VI N
NO
klienta, který

Prodej budovy bývalé Základní umělecké
školy v Náchodě. Jedná se o koncový, řadový,
třípodlažní (přízemí a dvě patra), částečně
podsklepený objekt blízko centra. K domu
náleží pozemek 1817 m2 a 6 garáží v současné
době v pronájmu. Zastavěná
plocha 345 m2 (ve třech podlažích lze využít 1035 m2).

Prodej domu se dvěma apartmány a bytovou
jednotkou 2+1 v krásném prostředí obce
Litoboř. V podkroví: 2 nové mezonetové
apartmány zařízené stylovým nábytkem, každý
s vlastní koupelnou se sprchovým koutem
a toaletou. Dům prošel
větší rekonstrukcí v r. 2010.
Pozemky celkem 1402 m2 .

CENA: 7.900.000 Kč

CENA: 1.860.000 Kč

upřednostní samotu a soukromí
uprostřed lesa.
CENA: 191.000 Kč

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

Děkujeme všem dobrovolníkům – dospělým i dětem,
kteří se podíleli na organizaci či koledování v Náchodě, a díky všem
štědrým dárcům se při Tříkrálové sbírce 2015 vybrala částka:

183 442 Kč
Farní charita Náchod děkuje všem, kteří Tříkrálovou sbírku 2015 podpořili:
více než 50 dospělým – asistentům, vedoucím skupinek, kteří přinesli
a nachystali občerstvení pro koledníky, apod.
téměř 100 dětem – „králům“
dárcům, za jejich štědré příspěvky, ale také za občerstvení aj.,
které nabídli koledníkům
otci děkanovi ThLic. Mgr. Boguslawu Partykovi
Polyfonnímu sdružení z Nového Města nad Metují, dirigent L. Janko
pekárně Pekařství Božena Horáková, Náchod
Řezník uzenář s.r.o. Mareš Náchod
panu Václavu Maršíkovi (Potraviny, Tyršova ulice, Náchod)
tiskárně ReNa Náchod
kinu Vesmír Náchod
redakci Náchodského zpravodaje
redakci novin ECHO
Knihkupectví Horová Náchod
Městské knihovně Náchod
Městu Náchod
ČSOB, a. s. Náchod
Papírnictví Šubert s.r.o. Náchod
Sport Hotárek s.r.o.
Tomáš Laštovic, GAMACZ.CZ s.r.o.

POPEL A PÁLENKA

se vrací na jeviště náchodského divadla
Dne 24. února 2015 v 19.00 hodin v Divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě se uskuteční repríza divadelního představení POPEL A PÁLENKA v podání Náchodské divadelní scény Náchod. Je
to poměrně černá komedie z pera finského autora o energické,
i když trochu pomatené, paní plukovníkové, urně s popelem, domácí pálence a přísně utajovaných plánech, které ale stejně nakonec vyjdou najevo. Hra měla v Náchodě premiéru v listopadu
loňského roku a setkala se s velkým ohlasem, za který našim milým divákům ze srdce děkujeme.
Přijměte i dnes naše pozvání k repríze představení Popel a pálenka, které je určeno všem příznivcům divadla a dobré komedie. Přijďte s námi, ještě jednou, prožít dvě hodiny dobré pohody, ve kterých se pobavíte a zasmějete.
Na představení srdečnou zvou členové Náchodské divadelní
scény Náchod.
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HOPSÁČEK

Náchodský zpravodaj

MC Hopsáček
www.hopsacek.cz

Výstavba hřišť
na sídlišti u nemocnice

2.–6. února – jarní prázdniny – provoz centra omezen – v úterý a ve čtvrtek bude otevřeno od 9.00 hodin, v jiný čas v přípaKoncem
roku 2014 byla ukončena výstavba dětského a sporRekonstrukce komunikace k Domovu pro seniory MARIE
dě zájmu možno využít herny nebo tělocvičny k vlastním akti- tovního
hřiště na sídlišti u nemocnice.
V květnu 2014 byla zahájena rekonstrukce přístupové komunikace k Domovu pro seniory
vitám – v případě zájmu volejte 608 970 406.
U Hopsáčku
vybudovalo
dětskéinženýrských
hřištěsítís uherními prvky
MARIE. V rámci
prací dojde také kse
vybudování
chodníku a k výstavbě
12. února – od 17 hodin – beseda Menstruační kalíšky – zveme
této komunikace
(dešťová a splašková
kanalizace
včetně přípojek,chodníku
vodovodní řad ze
včetně
a
mobiliářem
včetně
přístupového
zámkové dlažby
přípojek, přeložka rozvodů telekomunikací, veřejné osvětlení). Práce na chodníku, veřejném
širokou veřejnost na povídání nejen o kalíčcích – v případě poosvětlení a
a rozvodech
telekomunikací
budou zasahovat
do ul. Bartoňova.
ocelového
schodiště
s veřejným
osvětlením. Schodiště je navrtřeby zajistíme hlídání dětí po celou dobu besedy za 30 Kč/dítě,
celé
nad
upraveným
terénem
s chodníkem v mísStavební ženo
práce, které
provádí
firma
SOVIS CZ, a.s., Hradec
Králové, křížící
by měly býtse
dokončeny
beseda je pro zájemce zdarma.
v srpnu 2014.
tě podesty schodiště. Chodník je ohraničen palisádou a záhono13. února, 13. března a 10. dubna – Veřejná herna s trampoNáklady vými
na stavební
práce včetně přeložky
rozvodů telekomunikací
jsou hmatové
ve výši cca 8 mil.
obrubníky,
obsahuje
standardní
úpravy a snížené
Kč.
línou, slackline, koníky a in-line bruslením – otevřeno od 15
silniční obrubníky v místech pro přecházení komunikace. Okolo
do 18 hodin – zveme všechny bez rozdílu věku, vstupné 30 Kč/
Rekonstrukce
komunikace včetně
výstavby chodníků míst
a inženýrských
sítí je realizována
komunikace
a parkovacích
v ul. Zelená
jsou navíc v chodnív rámci projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí – Náchod, Podmiňující výstavba komunikací
osoba, je na Vás, zda využijete jedné hodiny nebo plné otvírací
a inženýrských
sítí“, číslo projektu
CZ.1.06/5.2.00/07.09290.
Projekt
je spolufinancován
ku umístěny
bezpečnostní
sloupky.
Chodník
a ocelové schodiště
Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního
doby – po celou dobu na místě dozor – děti od 6 let mohou přijít
programu.je po celé délce osvětleno LED svítidly.
bez doprovodu rodičů, v případě in-line bruslí nutné mít vlastVedle parku zřízeného v prostoru bývalé skládky vzniklo sporní chrániče a přilbu.
tovní hřiště, které je rozděleno na dvě časti – asfaltovou spor14. února – od 9.30 hod – Jóga – více info a přihlášky volejte tovní plochu a fitness koutek (venkovní posilovací stroje, stolna tel. 605 988 539 – lektorka Ilona Krunčíková
ní tenis, ruské kuželky, venkovní šachy) s posezením a skladem
20. únor a 20. březen – Qi-gong – tradiční čínské umění sebe- na vybavení hřiště. Celý areál víceúčelového sportovního hřišrozvoje, práce s energií, tělem i myslí – vstupné 100 Kč/osoba – tě je oplocen.
od 17.30 do 19.30 hodin – vhodné pro všechny věkové kategorie,
Provoz na hřištích bude upraven provozním řádem, ve kterém
začátečníky i pokročilé, možno navštivit pouze jednu z lekcí – bude řešeno i zapůjčení vybavení hřišť. Obě hřiště bude možné
více informací a přihlášky na tel. 736 671 051 – Ivana Šimková
bezplatně využívat veřejností.
20. února – od 18 hodin – Nocování v Hopsáčku – vhodné pro
Projekční práce provedl ing. Dopita, Náchod, stavební práce
děti od 5 do 11 let, v sobotu v případě zájmu je možné se účast- firma ELEKTROIN, spol. s r.o., Náchod, náklady na stavební pránit výletu do Hradce Králové (laser arena, aquapark) – v případě ce dosáhly s5,74 mil. Kč.
zájmu volejte 773 181 921 – Lenka Horáková
Výstavba hřišť je realizována v rámci projektu „Veřejná pro27. únor – Karneval v Hopsáčku – dopoledne pro nejmenší stranství Náchod – Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupood 9.30 hod, odpoledne pro všechny bez rozdílu věku od 16.00 vého chodníku a VO“, číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09667. Prohod.
jekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro
Během února probíhají stále pravidelné kroužky, na které je regionální rozvoj (dotace je ve výši 85 % ze způsobilých výdajů)
možné se přihlásit i během školního roku, únorem začíná dru- v rámci Integrovaného operačního programu.
hé pololetí, což je ideální čas vyzkoušet něco nového – přijďte
si vyzkoušet např. Kroužek šikovných ručiček pro děti od 3 do 6
let – děti si hrají v herně, skáčí na trampolíně, řádí na nafukovací klouzačce, po vydovádění se zklidní při vyrábění, které je
zaměřeno mimo jiné na připomínání českých tradic. Začínáme
každý čtvrtek od 16 hodin, platí se jednotlivá návštěva ve výši
35 Kč včetně spotřebovaného materiálu. Rodiče s menšími dětmi
mohou po celou dobu zůstat v herně, zakoupit si kávu a odpočinout si od běžných starostí. Dále se na Vás těší lektoři kroužků
Karate, Tanečky, Robotika. V případě zájmu je možné navštěvovat kroužek Angličtiny – vhodný především jako doplnění nebo
rozšíření školního učiva.
Pokud Vás již zajímá provoz o letních prázdninách, i tentokrát pro
Vás máme připraveno několik táborů:
od 5. 7. pobytový tábor – vhodný pro děti od 6 do 10 let
od 13. 7. příměstský tábor pro děti od 5 do 10 let s Lenkou Horákovou (volnočasový pedagog, který již více jak 20 let pracuje
s mládeží a pořádá pobytové tábory)
od 20. 7. příměstský tábor pro děti od 3 do 6 let s Mirkou Žižkovou (speciální pedagog, více jak 20 let jezdí na pobytové tábory jako vedoucí)
od 3. 8. příměstský tábor pro děti od 3 do 6 let s Luckou Pošvářovou (pedagog, hlavní vedoucí pobytových táborů více jak
10 let)
od 10. 8. příměstský tábor pro děti od 9 až 12 let s Vojtou Rouskem (vhodné pro akční kluky i holky)
od 10. 8. příměstský tábor pro děti od 4 do 6 let
od 17. 8. příměstský tábor pro děti od 5 do 9 let
Bližší informace hledejte na našich www stránkách nebo na facebooku, případně volejte.
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SVĚTOVÁ OPERA, DIVADLO I VÝSTAVA…

to vše v kině Vesmír v Náchodě v ÚNORU 2015

Středa 11. února v 19.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Royal Shakespeare Theatre z Stratfordu nad
Avonou
MARNÁ LÁSKY SNAHA (LOVE'S LABOUR'S LOST)
Slavné představení Royal Shakespeare Company z Shakespearova rodného města Stratford nad Avonou. Shakespearova jiskřivá komedie s potěšením propaguje a poté rozkládá nerealistický slib, čímž poťouchle naznačuje, že právě studium opačného
pohlaví je tou nejvyšší ze všech akademických snah. Až na konci
hry je veselí utnuto, když milenci souhlasí s tím, že stráví nějaký čas od sebe – aniž by věděli, že svět kolem nich brzy naprosto změní válka, která má ukončit všechny války…
Nastudováno v anglickém originále a uváděno s českými titulky.
Vstupné 200 Kč, studenti 180 Kč.
Sobota 14. února v 18.15 hodin
– pozor na začátek představení!
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
JOLANTA MODROVOUSŮV HRAD
(IOLANTA / BLUEBEARD’S CASTLE )
Hudba: P. I. Čajkovskij / B. Bartók
Umělecký ředitel varšavské Polské národní opery Mariusz Treliński bude v Metropolitní opeře debutovat dvojprogramem složeným ze dvou méně známých jednoaktovek: Čajkovského romantické pohádky Jolanta, která vypráví o psychologickém
probuzení slepé princezny, a Bartókova drásavého Modrovousova hradu, v němž musí novomanželka Juditha odemknout
sedm zamčených dveří, aby poznala nejtemnější tajemství svého manžela. Obě díla, která vznikla v koprodukci s Teatr Wielki
Polské národní opery, bude řídit Valerij Gergiev. V titulní roli Jolanty vystoupí Anna Netrebko spolu s Piotrem Beczalou a Alexejem Markovem v rolích Vaudémonta a Roberta, kteří oba usilují
o její lásku. Nadja Michael ztvární Juditu v Modrovousově hradu
a jejím tajemně děsivým novomanželem bude Michail Petrenko.
Nastudováno v ruském/maďarském originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč,
abonentní 270 Kč.
Středa 25. února v 19.30 hodin
Záznam z londýnské Národní galerie a Rijksmusea v Amsterdamu
EXHIBITION ON SCREEN – REMBRANDT
Světové malířství na plátnech kin přináší ty nejzajímavější výstavy sezóny z nejprestižnějších světových galerií očima ceněného režiséra Phila Grabského. Sezóna 2 navazuje na úspěch předcházejících titulů (Leonardo Live, Manet: Portrétista života, či
Vermeer a hudba), které jsme uváděli před rokem… Filmy kromě
komentované procházky výstavami dávají nahlédnout i do zákulisí přípravy výstav a zároveň divákům dokreslují, co díla odkrývají o umělcích a jejich historických epochách. Projekt umožňuje
milovníkům výtvarného umění těšit se naplno těmi nejkrásnějšími obrazy všech dob na velkém filmovém plátně a doslova – díky
moderním HD technologiím – se nechat vtáhnout do obrazu.
Uváděno v anglickém originále s doprovodnými českými titulky.
Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den konání 200 Kč

PŘIPRAVUJEME
Pátek 6. března v 19.30 hodin
Satelitní přímý přenos koncertu z Berlína
BERLÍNSKÁ FILHARMONIE HRAJE LUDWIGA VAN BEETHOVENA
Dirigent: Bernard Haitink
Program koncertu: Úvodní dokument
Ludwig van Beethoven: Houslový koncert D dur op. 61, sólistka Isabelle Faust

KINO, INZERCE
Přestávka
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur op. 68 „Pastorální“
Druhý koncert z letošní sezóny 2014/15. Už téměř 130 let hraje Berlínská filharmonie důležitou roli v hudebním životě Berlína. Pod vedením respektovaných dirigentů si orchestr vytvořil
vlastní unikátní zvuk a je považován za jednu z nejlepších filharmonií světa. 129 hudebníků z celého světa získalo během své kariéry bezpočet ocenění, včetně britské Classical Brit Award, několik cen Grammy, cenu ECHO Klassic, a mnoho dalších.
Vstupné 250 Kč, zlevněné vstupné 200 Kč (studenti, senioři), abonentní vstupné 180 Kč.
Neděle 8. března v 15.45 hodin
Záznam baletního představení z Baletu Velkého divadla v Moskvě
ROMEO A JULIE
Hudba: Sergej Prokofjev, libreto Sergej Prokofjev, Sergej Radlov,
Adrian Piotrovski podle Williama Shakesperara, v choreografii
Jurije Grigoroviče
Balet o dvou jednáních. Tragický příběh osudových milenců, je
perlou baletu 20. století. Dramatická hudba Sergeje Prokofjeva
umocňuje grandiózní choreografii Jurije Grigoroviče.
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní
abonentní 230 Kč.

Městské kulturní středisko
v Červeném Kostelci

vyhlašuje konkurz na místo výlepáře
Výlep probíhá na 27 plochách
v Červeném Kostelci
a blízkém okolí vždy v pondělí a v úterý.
Materiál zajištěn, finanční
podmínky po dohodě. Nástup možný ihned.
Pro bližší informace kontaktujte
p. Lenku Slavíkovou: 604 897 399.

M L É K O v Náchodě
Občané a zákazníci v Náchodě mají možnost od
27. 1. 2015 a následně každé úterý od 14.00 do 14.15
(i déle dle potřeby) na Masarykově náměstí před radnicí zakoupit mléčné výrobky z farmy Mejsnar. Přijít
může kdokoli a koupit cokoli z jejich sortimentu.
Neznamená to ovšem konec rozvozů „do domu“. Rozvozy budou probíhat vždy v odpoledních a večerních hodinách po domluvě s panem
Strnadem jak tomu bylo doposud. (732 626 523, mlekoazdodomu@
seznam.cz). Aktuální informace o rozvozu do města Náchoda vždy
na: www.facebook.com/mlekopronachod.
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – únor 2015

Volejbal

1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
7. 2. 2015 15.00
Primátor Náchod
– SKK Vrchlabí
28. 2. 2015 15.00
Primátor Náchod
– SKK Rokycany
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
7. 2. 2015 11.00
Primátor Náchod
– Lokomotiva Česká Třebová
28. 2. 2015 11.00
Primátor Náchod
– Konstruktiva Praha
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
21. 2. 2015 15.00
TJ Červený Kostelec – SKK Rokycany B
7. 3. 2015 15.00
TJ Červený Kostelec – TJ Sokol Duchcov
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
21. 2. 2015 10.00
Primátor Náchod B – KK Kosmonosy
7. 3. 2015 10.00
Primátor Náchod B – Sparta Kutná Hora
1. kuželkářská liga dorostu (hrací den – neděle)
15. 2. 2015 10.00
Primátor Náchod A – Lokomotiva Česká Třebová
1. 3. 2015 10.00
Primátor Náchod B – START Rychnov n.Kněžnou
Pohár mladých nadějí
1. 2. 2015 8.00 – 16.00 celostátní turnaj nejlepších  hráčů a hráček ČR 10 – 14 let
Vyhlášení 42. ročníku turnaje neregistrovaných
14. 2. 2015 20.00
sál MÚ ve Velkém Poříčí

v sobotu 7. února 2015
krajský přebor 1. tř. ženy
SK Náchod – VK Hronov B
od 10.00 a 13.00 hod.
v sobotu 14. února 2015
liga juniorek
SK Náchod – Slavia PF České Budějovice
od 10.00 a 13.00 hod.
v sobotu 28. února 2015
Krajský přebor 1. tř. ženy
SK Náchod – TJ SOKOL Hradec Králové
od 10.00 a 13.00 hod.
v neděli 1. března 2015
liga juniorek
SK Náchod – ŠSK Demlovka Jihlava
od 10.00 a 13.00 hod.

Plavec Delfínu
Michal Jerman zlatý na Zimním poháru ČR
Štěpánka Rožnovská a Kristýna Voborníková stříbrné na Zimním poháru 10letých
a 11letých.
Plavci Delfínu Náchod mají za sebou vrchol zimní sezóny. Svá mistrovství republiky respektive Zimní poháry absolvovali žáci od 10 do 14 let na různých místech
naší republiky.
Nejúspěšnějším žákovským plavcem
oddílu se stal Michal Jerman, který zvítězil v moravské části Zimním poháru 10letého žactva ve Vsetíně. Zlatou disciplínou se pro něj stala distance 50 m znak,
kde dohmátl v čase 37,9. Navíc získal další
4 stříbra na tratích 50, 200, 400 volný způsob a na 50 m prsa a přidal bronz
na 100 m VZ.
Nejlepší plavkyní Delfína v kategorii
žákyň se stala v Brně na moravské části
Zimního poháru 11letého žactva Štěpánka Rožnovská. Na 200 m prsa vybojovala

2. místo časem 3:06,5 a na poloviční trati
skončila šestá. Navíc se podílela na úspěchu obou štafet Delfínu. Štafeta 4x 50 m
VZ ve složení Rožnovská, Zítková, Zajičková a Tetauerová vyplavala bronz a polohová štafeta, kde Zámečníková nahradila Zajíčkovou dohmátla jako čtvrtá jen
1 desetinu za bronzem.
Vteřinu za stupni vítězů doplavala
na MR 12letých v Trutnově Petra Lemfeldová na trati 200 m VZ. Na dalších kraulařských tratích 400 a 800 m brala dvě šestá místa a na 400m polohově byla sedmá.
K tomu se stala tahounkou štafet 4x50 m
VZ a 4x50 m PZ, které doplavaly na 4. místě ve složení Lemfeldová, Linhartová, Hofmanová a Tereza a Anežka Rožnovské.
Desetileté plavkyně Delfínu dosáhly ve Vsetíně na 3 stříbra – Kristýna Voborníková dohmátla druhá na 100 m motýl za 1:36,0 a pomohla ke stejnému kovu
i dvěma štafetám – na 4x50 m VZ tak
i na 4x50 m polohově. Na tomto úspěchu
se podílelo celkem 5 plavkyň – Voborníková, Slavíková, Doležalová, Špryňarová
a Kyprová.
Jen těsně za stupni vítězů zůstali také
ve Vsetíně na 50 m VZ Karolína Slavíková,
která na dvojnásobné trati skončila jako
pátá a František Hanzl na 200 m polohově, když přidal dvě 5. pozice na 100 motýl
a 400 VZ. V této disciplíně žaček zde shodného 5. místa dosáhla náchodská Kristýna Voborníková. Vojtěch Říha zde doplaval jako 6. na 50 m znak.
Na sedmou pozici v disciplíně 100 m
prsa dosáhla v Trutnově 12letá Anežka
Rožnovská. Nadaný houslista Viktor Tomek byl 9. v Kopřivnici na MR 14letých
na 1500 m volný způsob a 10. na 400 VZ.
				
(pj)

Národní házená
v neděli 15. února 2015
Český pohár žen
od 9.00 hod.
v neděli 22. února 2015
11. ročník Memoriál Ladislava Řezníčka
od 9.00 hod.

Krytý plavecký bazén Náchod
Plavání a sauna pro veřejnost
o jarních prázdninách 2015
PLAVÁNÍ

pondělí 2. 2.
5.30–7.30
13.30–15.00 16.00–19.00
15.00–16.00 kondiční cvičení
20.00–21.00 aquaaerobik
úterý 3. 2.
5.30–7.30
13.30–20.00
středa 4. 2.
5.30–7.30
13.30–19.00
čtvrtek 5. 2.
5.30–7.30
13.30–20.00
20.00–21.00 aquaaerobik
pátek 6. 2.
5.30–7.30
13.30–20.00
7.30–9.00 rehabilitační
sobota 7. 2. 13.00–18.00
neděle 8. 2.
13.00–18.00 18.00–21.00 nudi
SAUNA
     
úterý 3. 2.
15.00–20.00      
čtvrtek 5. 2. 15.00–20.00     
pátek 6. 2. 15.00–20.00      
neděle 8. 2. 18.00–21.00 nudi

ZIMNÍ STADION V NÁCHODĚ
Na strži 1795, Náchod,
tel.: 491 426021
e-mail: zs.nachod@seznam.cz

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
JARNÍ
2. 2.
3. 2.
4. 2.
5. 2.
6. 2.

PRÁZDNINY
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

2015
15–17 hodin
15–17 hodin
15–17 hodin
15–17 hodin
15–17 hodin
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MUZEUM, GALERIE

Přehled kulturních akcí
v únoru 2015 v Regionálním muzeu Náchod
Bible v dějinách knižní kultury
Ve dnech 18. 2. 2015 až 10. 5. 2015 bude možné ve výstavní síni
regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout
výstavu věnovanou bibli v dějinách knižní kultury. Návštěvník
bude moci spatřit vše, co s vývojem knihy souvisí, seznámí se
s psacími látkami a potřebami, vývojem písma, její rukopisnou
podobou a proměnami, kterými prošla tištěná kniha od objevu
černého umění do současnosti. Nejčastější rukopisnou i tištěnou
knihou byla právě bible. K vidění budou desítky jejích různých
vydání, nebude chybět ani unikátní maketa Ďáblovy bible (Codex
gigas), největší rukopisné knihy na světě, považované za osmý
div světa. Vernisáž se uskuteční v úterý 17. února 2015 v 16 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod.
Podmalby na skle
Od 25. 2. do 31. 5. 2015 bude probíhat v budově stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 výstava věnovaná podmalbám
na skle ze sbírek muzea. V Regionálním muzeu v Náchodě je uloženo 285 historických podmaleb, většinou z kladského Kaiserwalde, ale návštěvníci uvidí rovněž zajímavé sklářské podmalby
ze severních Čech a dalších oblastí, Moravy a Rakouska. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 24. února 2015 od 16 hodin. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu – je otevřeno pouze pro
předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze
objednat na tel. čísle 724 120 498, 491 426 047, 491 423 248 nebo
na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.
dobrosov@seznam.cz.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
Náchodský výtvarný podzim
– 31. ročník přehlídky umění regionu.
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika).
(v přízemí prodlouženo do 1. 3.)
Naše galerie – Město Náchod
9. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska (více
na www.gvun.cz). (do 1. 3.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Cesta do pohádky
Milé děti, vážení rodiče, jste srdečně zváni na sobotní
výtvarnou dílnu! Tématem společného tvoření bude cesta do pohádky. Setkání se uskuteční v sobotu 14. února od 14 do 16 hodin. Přihlášky prosíme nejpozději dva
dny předem na email vysatova@gvun.cz, nebo na tel.
491 427 321. Prosíme o sdělení počtu a věku dětí. Na setkání s Vámi se těší Mgr. Markéta Vyšatová a Mgr. Vlastislav Tokoš.
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POHOTOVOST, DÉČKO

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
7. 2. a 8. 2.
14. 2.
15. 2.
    21. 2. a 22. 2.
28. 2. a 1. 3

MUDr. Ivana Vejmolová
Velké Poříčí
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
MUDr. Božena Rysnarová
Červený Kostelec
MUDr. Alena Zdražilová
Náchod
MUDr. Renata Čábelková
Hronov

PROGRAM
únor

www.decko–nachodincz

AKCE PRO VEŘEJNOST
sobota 14. února od 9.00 do 15.00 hodin
– RŮŽOVÁ SOBOTA
Den s angličtinou pro děti ve věku od 6
do 12 let; hry, hrátky a soutěže, výuka angličtiny, svačinka, oběd, pitný režim; s sebou přezůvky a penál, cena 130 Kč – členové Klubu (ostatní 150 Kč); bližší informace
podá PhDr. J. Nývltová (tel.: 775 223 291).
sobota 14. února od 10.00 hodin
– KLONDIKE – recesní zlatokopecké a zálesácké putování
Zlatokopecké putování dvojic a rodin, během kterého budou připraveny různé netradiční soutěže (rýžování zlata, chytání bizona, střílení z luku a kuše, lovení
mustangů, hra v salonu apod.); přihlášení do 9.30 před Déčkem, start od 10.00
hodin, účastnici budou rozděleni do kategorii: rodiny miminek a větších děti,
dvojice dětí a dospělých dle věku. (např.
do 10 let, do 15 let, nad 26let). S sebou
do týmu: sáňky či pekáč, rýžovací pánev
na zlato a další důležité pomůcky zálesáka; na účastníky čeká občerstvení a drobné zálesácké odměny; bližší informace
podá Bc. G. Weinlich na tel.: 775 223 292.
sobota 14. února od 20.00 hodin
– COUNTRY BÁL v restauraci
U Jiřího z Poděbrad (Vatikán)
Připraveny soutěže (o nejsilnějšího muže
a ženu bálu, nej družstvo bálu, nej taneční pár), Na nejlepší účastníky v zálesáckých soutěžích čekají pěkné dobové či
užitečné ceny! K tanci hraje kapela Domamazec Machov. Vstupenky jsou slosovatelné! Více informací u Bc. Gerda Weinlicha na tel.: 775 223 292.
víkend 14. a 15. února – 4. ročník mezinárodní taneční přehlídky orientálního tance „HVĚZDA ORIENTU“
14. 2. sobota (děti do 18 let)
– sólistky, skupiny, dua a tria
15. 2. neděle (kategorie nad 18 let)
– sólistky, profi, skupiny, dua a tria aj.
O titul Hvězda Orientu 2014, korunku,
šerpu a hodnotné ceny se budou se ucházet tanečnice a taneční skupiny v různých kategoriích ze všech koutů ČR (i ze
SR) a uvidíme cca 100 orientálních vystou-

Stomatologická pohotovost
Náchodská 548
tel.: 491 482 000
Větrník 720
tel.: 491 462 331
Burdychových 325
tel.: 491 463 237
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 427 548
Jiřího z Poděbrad 937
tel.: 491 482 911

pení. Soutěž je veřejně přístupná od 10.00
do cca 18.00. Vstupné pro diváky: 50 Kč
(vstupenky v prodeji na místě), čekají vás
nejen soutěžící, jejich krásné kostýmy, ale
také divácká anketa o ceny, a hosté v odborné porotě světové orientální tanečnice a lektorky např. Zaghareet, T. Ahmed,
K. Idrisová, a Shereen, (Bellydancer of Universe 2009) a řada nevšedních tanečních
zážitků. Začínáme po oba dny v 10.00
(sóla) a 13.00 (skupiny a další) předpokládaný konec v 18.00. Více informací www.
deckonachod.cz nebo www.hvezda-orientu.
wz.cz, a na tel. 774 223 296 – Bc. T. Išová.
sobota 21. února od 13.00 hodin
ve velkém sále – BREAK DANCE SOUTĚŽ
– BBOY ASSASSIN 2015
Soutěž je určena pro kategorie – děti
do 12 let, 13+ začátečníci a 13+ pokročilí. Vstup 50 Kč, bližší informace podá J. Karásek (tel.: 775 223 919).
pátek 22. února od 15.30 do 17.30
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
– vytvoříme si JARNÍ MOTÝLKY (zápichy)
Pro zájemce z řad veřejnosti bude i letos
každý první pátek v měsíci otevřena keramická dílna v rámci pravidelných KERAMICKÝCH PÁTKŮ (další pak 6. 3., 10.
4., 15. 5., 12. 6.). Vyzkoušíte si práci s hlínou při tvoření nebo točení na hrnčířském kruhu, pro děti i dospělé, děti do 6
let v doprovodu rodičů. S sebou: pracovní oděv, přezůvky, jednorázové vstupné:
30 Kč. Info: tel. 774 223 296 – Bc. T. Išová.
Březen 2014 – VÝSTAVA výtvarných
prací dětí z MŠ a ZŠ pod názvem ZA POHÁDKOU DO FRANCIE
Po celý březen bude možné zhlédnout
v prostorách SVČ Déčko Náchod výstavu
výtvarných prací – ilustrací pohádek, obrázků od dětí z mateřských a základních
škol z Náchoda. Výstava je VOLNĚ přístupná v prostorách Déčka (dle provozu recepce od 8 do 18.00 hodin).

AKCE MC MACÍČEK
v týdnu od 9. do 11. února
– PYŽAMKOVÉ CVIČENÍ
Rodiče, Zajíčci a Kuřátka vezměte si pyžamka, pořádně to roztočíme :-).
středa 20. února od 9.30 hodin
– VÝTVARNIČENÍ V GALERII
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
Program pro děti od 1–4 let věku. Vstupné
10 Kč. Na akci je nutné se přihlásit předem.

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

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

31. 1. Jak Kašpárek
7. 2. s obrem vytrestali čerta
14. 2.
21. 2.

Princka Vincka

28. 2.
7. 3.

Vodníkova Hanička

Přijímáme nové členy do ZAJÍČKŮ (hodně nás nastoupilo do školky) a do KUŘÁTEK. Scházíme se v pondělí, úterý a středu od 9.30 hodin.
Více informací na www.decko-nachod.cz
nebo u Mgr. Denisy Pokorné na mc@decko-nachod.cz

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO
A ICM PRO MLÁDEŽ
(klub otevřený od 14.30 do 19.30)
sobota 7. února od 17.00 hodin
v klubu Hnízdo
– KLUBOVÁ DISKOTÉKA PRO DÉČKAŘE
Vstup 30 Kč, bližší informace podá Jaroslav Karásek (tel.: 775 223 919).
pondělí 9. února od 19.30 hodin
– PREZENTACE O LOTYŠSKU
Chceš se dozvědět víc o lotyšské přírodě, historii a kultuře? Přijďte to vše poznat s lotyšskou dobrovolnicí EDS, těší se
na Vás Alma Plivča
pondělí 9. února a pondělí 23. února
od 16.00 hodin v ICM Déčka Náchod
– SEMINÁŘ PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍD ZŠ
– Informační systém ISA+ pro vyhledání SŠ – prezentuje Ing. L. Pohanková
Pomůžeme při hledání vzdělávací a profesní dráhy, informační systém obsahuje zatříděné školy a obory vzdělání v ČR,
profi test zjistí zaměření a schopnosti
žáka, obsahuje také videoukázky technických profesí a poskytuje informace pro
žáky se zdravotním postižením a se studijními problémy. Konzultace je zdarma.
čtvrtek 12. února od 18.00 hodin
– DISKUZE O ŽIVOTĚ A ŠTĚSTÍ
Máte někdy pocit, že štěstí nestojí na Vaší
straně? Přemýšlíte? Filozofujete rádi?
Přijďte si popovídat a podívat se na štěstí z trochu jiné strany. Mediátor: Martin
Štěpánek. Vstup je zdarma.
www.deckonachod.cz
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SENIOR KLUB, SZP, CÍRKVE

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 5. 2. od 14 hod. „Nesmrtelní válečníci – NAPOLEON“
– dokumentární film promítne Anna Poláková;
čtvrtek 12. 2. od 14 hod. „Omán – tajemný orient a Qatar
– perla budoucnosti“, dokumentární filmy promítne p. Miloslav
Hlaváč;
čtvrtek 19. 2. od 14 hod. „Bratránek z Batávie“ – pro pamětníky a milovníky operetky připravila Anna Poláková;
čtvrtek 26. 2. od 14 hod. „Na lodi kolem světa“, své zážitky
z cest nám bude vyprávět p. Iva Wiesmerová.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když
nejsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.
Poznámka: příspěvkové známky obdržíte v lednu a únoru vždy
ve čtvrtek odp. po programu v klubovně Harmonie 2, kde jsou
již také k výběru rekreace SD ČR (tuzemské i zahraniční). Zájemci o účast na letních hrách seniorů ve Skřivanech 3. června – přihlášky do konce února!

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Sdružení zdravotně postižených Náchod srdečně zve své příznivce a členy na Výroční členskou schůzi, která se koná ve středu dne 18. 2. 2015 od 14.00 hod v sále hotelu Hron – první patro
s výtahem. Program: přivítání členů, hostů, hodnocení činnosti v roce 2014, návrh činnosti na rok 2015, zpráva o hospodaření organizace, vyúčtování dotace od MěÚ Náchod, zpráva revizní komise, prostor pro hosty, diskuze, návrhy apod.
Pozvaní hosté: představitelé MěÚ, MSSS, sociálního odboru MěÚ,
Poradenského centra pro ZP HK, Klubu DIA, Senior klubu.
Různé: vybírání členských příspěvků, dotazy, návrhy, sociální
rekondice – Senioři proti samotě (opět na chatě Prim), připravované přednášky, aj. Drobné občerstvení zajištěno organizací.
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se přihlásit včas. Každou středu od 13–15 hod v klubovně SZdP – Palachova ul. – přízemí.
Těšíme se na Vaši účast, zájem a přejeme hodně zdraví.
Za Výbor SZdP Náchod: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchodě Farář ThDr. Stanislav
Švarc ThD. Kontakt. 776 736 885, 491 426 22, e–mail: stanislav.
svarc@volny.cz, www. nachodinccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30 hodin. Úřední hodiny: středa 15–17 hodin. Kolumbárium je otevřeno denně 9–17 hodin. Biblické hodiny čtvrtek 16.00
–18.00 hodin.

Římskokatolická farnost
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod, Masarykovo
nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan
P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, past. asistentka Hana Zítková 721 697 409, http://www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.
nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa 8.15 do 10.00,
od 16.45 do 17.30, pátek 8.15 do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vávřince:
út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00. V kostele sv. Michaela mše sv. pro dětí a mládež ne v 10.15. Na svátek Uvedení Páně do chrámu – lidové „Hromnice“ 2.2. mše sv.
budou v kostele sv. Vavřince v 7.00 a 18.00. Na Popeleční středu 18. 2. bohoslužby v kostele sv. Vavřince budou v 7.00, 16.00
a 18.00, v České Čermné v 16.30, ve Studnici v 18.00. Křížové pobožnosti v kostele sv. Vavřince v postním období budou vždy
ve středu a pátek 30 min. před večerní mší sv. (kromě Popeleční
středy). Příležitost ke svátosti smíření před ranní a večerní mší
sv., v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Vyučování náboženství na děkanství dle rozvrhu. Povídání o Bohu a zpívání
pro nejmenší děti „Andělka“ v pátek od 17.00 hod. na děkanství.
Společenství mladších manželů, setkání nad Písmem s modlitbou se koná v neděli od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby matek“ vždy 2. neděli v měsíci od 19.30 a poslední pátek v měsíci
po mši sv. na děkanství.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli
v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30 hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické
bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053).
V neděli 8. 2. společné bohoslužby pro celý sbor se slavením svaté večeře Páně v náchodském sborovém domě od 10.00 hodin.
Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě v úterý 17. 2. od 9.30
hod. Biblická hodina v Harmonii ve čtvrtek 12. 2. od 9.30 hod.
Schůzka dětí na faře v Šonově v pátek 20. 2. od 17.00 hod. V pátek 13. 2. od 18.00 hod. Večer s hostem ve sborovém domě v Náchodě. Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy
na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

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

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax. 491 427 332; kazatel Ing. R. Staněk,
e–mail. rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Javornic
ký, CSc.; stránky sboru. www.cb.cz/nachodin Bohoslužby v neděli
v 9.30 hodin, studium Bible ve středu v 18.30 hodin

Církev Nový Život
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384,
www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin.

www.fotopress.cz

FOTOKNIHY, FOTOKALENDÁŘE
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Náchodský zpravodaj

KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v únoru 2015
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 3. 2.
v dopoledních hodinách.

Výstavy

Cestovatelská přednáška
Další cestovatelská beseda se uskuteční ve čtvrtek 26. února
v 17 hodin ve studovně. Rostislav Staněk bude promítat fotografie a vyprávět o nově poznaném kmenu Ofirika v odlehlé buši Jižního Súdánu. Vstupné dobrovolné.

  Události 1. světové války
Výstava v hale knihovny nabízí až do 10. března přehled o událostech první světové války i ve vztahu k našemu regionu.
  VILA ČERYCH – umělci ve službách Bartoňů a Čerychů
Výstavu studentky FF UHK ve spolupráci s Centrem rozvoje pro
Českou Skalici můžete zhlédnout do 28. února ve studovně. Srdečně zveme.

Náchodská univerzita volného času – 10. semestr
2. 2. – Mgr. Jiří Just: Rusko x Ukrajina
16. 2. – Mgr. Jaroslava Janečková: Ruská hudba
Vstup pouze na průkazky NUVČ, pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz dějin umění
Od 17. února bude v knihovně pokračovat kurz dějin umění. Zájemci se mohou hlásit ve studovně, kurzovné činí 350 korun
na jeden semestr. Přednáší Petr Staněk z Broumova.
Program:
17. 2. Raný středověk: stručné poznámky k románskému umění
24. 2. Středověk: gotická katedrála
(zhmotnění středověkého křesťanství)
10. 3. Počátky realismu v pozdně středověkém malířství
(umění „kolem roku 1400“)
24. 3. Renesance a manýrismus v Itálii: architektura
7. 4. Baroko: jeho vznik a hlavní proudy v architektuře
21. 4. Klasicismus a empír, 19. století: stručný přehled
(architektura a hlavní směry v malířství)
5. 5. Malířství 20. století:
stručný přehled hlavních tendencí od r. 1900
19. 5. Průkopníci abstraktního malířství: Kandinski, Kupka,
Malevič, Mondrian

Kurz trénování paměti
Již čtvrtým rokem pořádáme kurz trénování paměti pod vedením zkušené lektorky Aleny Naimanové. Přihlásit se mohou absolventi loňského kurzu i noví účastníci. První lekce se uskuteční
ve středu 4. února. Cena celého kurzu je pouze 220 korun. Přihlášky přijímáme ve studovně.
Rozpis kurzů (probíhají vždy od 10:00, 13:00 a 15:30 hod.): 4. 2.,
9. 2., 11. 2., 23. 2., 9. 3., 11. 3., 16. 3., 18. 3., 23. 3., 25. 3.

Audioknihy
Oznamujeme našim čtenářům, že jsme z výtěžku dražby záložek nakoupili dalších 29 audioknih. Jejich seznam je k dispozici
v jednotlivých odděleních knihovny.

Oddělení pro děti
Noc s Andersenem – S Malým princem mezi hvězdami
Jako každý rok se i letos můžete utkat o účast na Noci s Andersenem. Tentokrát jsme se při přípravě programu inspirovali pohledem do kosmu. Průvodcem mezi hvězdami nám bude Malý
princ od Antoina de Saint-Exupéryho. Účastnit se mohou dětští
čtenáři od 2. do 5. třídy.
Otázka na leden:
Jaký je rozdíl mezi hvězdou
a planetou?
Otázka na únor:
Vymysli si, nakresli a pojmenuj
souhvězdí, ze kterého bys
chtěl/chtěla pocházet.
Úkoly lze odevzdávat jednotlivě nebo
všechny najednou do 13. března. Noc s Andersenem se koná 27. března.

Připravujeme na březen
  Na měsíc čtenářů jsme do knihovny pozvali spisovatele Jaroslava Rudiše, autora knih Grandhotel, Nebe pod Berlínem, Národní třída nebo Alois Nebel. Setkat s ním se můžete v pondělí 16. března.
  Jiří Mára z Přerova je od narození postižený svalovou dystroﬁí,
která mu znemožňuje pohyb. Mnozí z nás by na takový život rezignovali, ale Jirka se nevzdal a plní si své životní sny. Společně s rodiči navštívil jako první český vozíčkář všechny obydlené kontinenty. Ve čtvrtek 12. března přijede o svých zážitcích
z cest vyprávět do náchodské knihovny.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na www.mknachod.cz. (Vo)

Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová,
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka. Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Titulní fotografie Martin Hurdálek. Grafická úprava CREOPRESS,
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1. neděle pouze v 18 hod

MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
To chce knír a nohy v teple! Má rád peníze, sprosté vtipy, alkohol a svůj sofistikovaný knír, zaměstnán je jako aristokrat. V akční komedii se vrhne do velkolepého pátrání po ukradeném obraze, procestuje půlku zeměkoule a bude čelit mnoha protivníkům. Hrají Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Paul Bettany, Olivia Munn nebo Jeff Goldblum. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

1. neděle pouze v 16 hod
2. pondělí pouze v 17 hod
3. út., 4. st. pouze v 17 hod
2. pondělí pouze v 15 hod

BABOVŘESKY 3
Pokračování letní komedie režiséra Zdeňka Trošky. S humorem o jedné udrbané a všehoschopné vesnici… Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Tereza Bebarová, Bronislav Kotiš, Pavla Bečková. Vstupné 140 Kč, v pondělí levný den – vstupné 115 Kč. Mládeži přístupný.

PADDINGTON
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Svými ztřeštěnými nápady často převrátí celý dům vzhůru nohama a způsobí neskonalý chaos. Svým úsměvem a dobrým srdcem si však nakonec získá
srdce každého a vše se v dobré obrací... Rodinná komedie, uváděná v českém znění, je inspirovaná slavnými romány Michaela Bonda. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

2. pondělí pouze v 19.15 hod

HODINOVÝ MANŽEL
Vrtat a bušit! V hlavních rolích české komedie Bolek Polívka, David Matásek, David Novotný a Lukáš Latiňák, v dalších rolích Eva Holubová, Jitka Čvančarová, Lenka Vlasáková, Nina Divíšková, Zuzana Norisová a Simona Babčáková. Režie Tomáš Svoboda. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

3. úterý pouze v 15 hod

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Animovaný pohádkový příběh, natočený na motivy světoznámé pohádky Hanse Christiana Andrsena. Jak vysvobodit zemi z věčného sněhu a mrazu poté, co sněhová královna uvalila na zemi kletbu a všude zavládla nekonečná zima? České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

3. úterý pouze v 19.15 hod
4. středa pouze v 19.15 hod

KÓD ENIGMY

4. středa pouze v 15 hod

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY

Alan Turing – muž, který dokázal přeložit kód Enigmy… Životopisné drama o válečném hrdinovi, který se spolu s týmem podílel na prolomení kódu legendárního německého šifrovacího stroje Enigma. Příběh o matematickém géniovi, který díky svému úžasnému talentu pomohl zkrátit 2. světovou válku a zachránil tak tisíce lidských životů. V hlavních rolích Benedict Cumberbatch a Keira Knightley. Film patří ke žhavým kandidátům při letošním udílení Oscarů – má celkem 8 nominací! České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Ještě jedna noční směna a Země bude zachráněna… Připravte se na nejdivočejší a nejdobrodružnější Noc v muzeu všech dob. Jejím hlavním hrdinou je opět nejznámější noční hlídač na světě Larry (v podání Ben Stillera), který pracuje v Americkém přírodovědném muzeu v New Yorku. A právě zde každou noc ožívají muzejní exponáty… Film uvádíme v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

6. pátek pouze v 17 hod

HODINOVÝ MANŽEL
Vrtat a bušit! V hlavních rolích české komedie Bolek Polívka, David Matásek, David Novotný a Lukáš Latiňák, v dalších rolích Eva Holubová, Jitka Čvančarová, Lenka Vlasáková, Nina Divíšková, Zuzana Norisová a Simona Babčáková. Režie Tomáš Svoboda. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

7. sobota pouze v 19.30 hod

FOTOGRAF
Dámy, radím Vám ke klidu...! V hlavních rolích Karel Roden a Máša Málková, dále hrají Vilma Cibulková, Zuzana Vejvodová, Václav Neužil, Marika Procházková, Patrik Děrgel, Jitka Sedláčková, Igor
Orozovič, Vanda Konečná, Jenovéfa Boková a další. Režie Irena Pavlásková. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

8. neděle pouze v 16 hod

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
Závěrečná část filmové trilogie režiséra Petera Jacksona, natočená podle oblíbeného románu spisovatele J. R. R. Tolkiena. Film uvádíme v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

5. čtvrtek pouze v 15 hod – 3D
5. čtvrtek pouze v 17 hod – 2D
6. pátek pouze v 10 hod – 2D
6. pátek pouze v 15 hod – 3D
7. sobota pouze v 15 hod – 2D
8. neděle pouze ve 14 hod – 3D
5. čt, 7. so pouze v 19 hod – 3D
6. pátek pouze v 19.15 hod – 2D
8. neděle pouze v 19 hod – 2D
9. po, 11. st pouze v 17 hod – 3D
10. úterý pouze v 19.30 hod – 2D

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
(THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER – USA 2015)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Budou dělat vlny v našem světě… Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších animovaných postaviček konečně na filmovém plátně! Rodinná animovaná i hraná dobrodružná
komedie, ve které se SpongeBob ocitne v pro něj naprosto šokujícím prostředí – tedy na souši a souš je pro něj vážně nepřátelské prostředí, na druhou stranu však získá nevídané superschopnosti… Uvádíme v českém znění, ve formátu 2D i 3D. Vstupné 3D verze 140 Kč (děti 120 Kč), 2D verze 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

JUPITER VYCHÁZÍ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Bitva o náš svět začíná u ní… Rozšiřte si své vesmírné obzory ve výpravném dobrodružném sci-fi filmu sourozenců Lany a Andyho Wachowských (mj. trilogie Matrix). V hlavních rolích Channing
Tatum a Mila Kunis. Uvádíme ve formátu 2D i 3D s českými titulky. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.

9. pondělí pouze v 19.30 hod
10. úterý pouze v 17 hod

WHIPLASH

12. čtvrtek pouze v 17 hod – 2D
13. pátek pouze v 15.45 hod – 3D
14. sobota pouze ve 13.15 hod – 3D
15. neděle pouze v 15 hod – 2D
16. pondělí pouze v 17 hod – 3D
12. čt, 16. po v 19 hod
13. pátek v 17.15 a 19.45 hod
14. sobota pouze v 15.15 hod
15. ne, 17. út v 17 a 19.30 hod
18. středa pouze v 19.45 hod

ZVONILKA A TVOR NETVOR

18. středa pouze v 17 hod

NEZLOMNÝ

Touha být nejlepším může vést až na hranu… Sní o slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy naplní. Pronásledovaný neúspěšnou spisovatelskou kariérou svého otce, je rozhodnutý vystoupat
až na samotný vrchol nejprestižnější hudební konzervatoře. Drama uváděné s českými titulky. Film má celkem pět nominací při letošním udílení Oscarů za rok 2014. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Další ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek… Tentokráte se spřátelí se záhadným tvorem, který je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor. Animovaná rodinná
komedie uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 175 Kč (děti 145 Kč, 2D verze 140 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Nech se ovládat… „Pan Grey vás přijme za okamžik“ – tak tahle prostá věta uvedla jejich setkání… A on ji postupně začne otevírat dveře do své třinácté komnaty. Pokud do nich nesmělá studentka Anastasie vstoupí, pozná pravého Christiana Greye. Příběh podle knižního bestselleru E. L. Jamesové, jenž se stal celosvětovou literární senzací, která v rychlosti prodejů překonala i Harryho Pottera. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

Přežití. Odhodlání. Vykoupení… Životní příběh Louise Zamperiniho, slavného amerického olympionika, válečného letce, trosečníka a válečného zajatce, je neuvěřitelný. Ještě neuvěřitelnější je, že
trvalo skoro sedmdesát let, než ho někdo zvěčnil na filmovém plátně. Tím někým byla Angelina Jolie, která zvolila tuhle „chlapskou“ látku a natočila film o tom, že když máte dostatečně silnou vůli,
přežijete skoro všechno… Film je třikrát nominovaný na letošní udílení Oscarů za rok 2014. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
19. čtvrtek pouze v 17 hod
20. pá, 22. ne pouze v 19.30 hod
21. sobota pouze v 17 hod

KOBRY A UŽOVKY
Drama o lidech, kteří ze zoufalství své existence kupí chybu za chybou, přičemž podléhají vlastním představám o krásném životě… Bratři hrají bratry – Matěj Hádek a Kryštof Hádek v hlavních rolích filmu režiséra Jana Prušinovského (mj. Okresní přebor nebo Čtvrtá hvězda). Vstupné 140 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

21. sobota pouze ve 14.15 hod

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Závěrečná část filmové trilogie režiséra Petera Jacksona, natočená podle oblíbeného románu spisovatele J. R. R. Tolkiena. Film uvádíme v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

22. neděle pouze v 15 hod

PADDINGTON
Paddington není jen tak obyčejný medvídek… Rodinná komedie, uváděná v českém znění, je inspirovaná slavnými romány Michaela Bonda. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

19. čt, 21. so pouze v 19.30 hod
20. pátek pouze v 17 hod
22. ne, 25. st pouze v 17 hod
23. po, 24. út pouze v 19.45 hod

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

23. pondělí pouze v 17 hod

FAIR PLAY

Nech se ovládat… „Pan Grey vás přijme za okamžik“ – tak tahle prostá věta uvedla jejich setkání… A on ji postupně začne otevírat dveře do své třinácté komnaty. Pokud do nich nesmělá studentka Anastasie vstoupí, pozná pravého Christiana Greye. Příběh podle knižního bestselleru E. L. Jamesové, jenž se stal celosvětovou literární senzací, která v rychlosti prodejů překonala i Harryho Pottera. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Jsou hranice, za které se nejde… Drama režisérky Andrey Sedláčkové o úskalích sportu v osmdesátých letech v Československu. Ve hře jsou: výkonnost, anabolika, olympiáda i emigrace… Hrají:
Judit Bárdos, Anna Geislerová, Roman Luknár, Eva Josefíková, Ondřej Novák, Roman Zach, Igor Bareš a další. Film má 15 nominací na Českého lva za rok 2014! Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

24. úterý pouze v 17 hod

BIRDMAN
… aneb nečekané kouzlo lhostejnosti. Černá komedie oceňovaného režiséra Alejandro Gonzáleze Iñárritu, vypráví příběh herce, který se v minulosti proslavil filmovou postavou kultovního ptačího superhrdiny Birdmana, a nyní se s vypětím sil snaží o svůj divadelní debut na Broadwayi. V hlavní roli Michael Keaton. Film získal dva Zlaté glóby a má celkem 9 nominací na Oscara za rok 2014!
České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

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

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Tajní agenti organizace Kingsman nepotřebují mít na konci svých jmen žádné nuly. Tato špionážní služba je oproti jiným britským službám rozhodně nevládní a pochopitelně supertajná. Vhlavních
rolích akční komedie Colin Firth, Taron Egerton, Mark Hamill, Samuel L. Jackson, Mark Strong a Michael Caine. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

26. čtvrtek pouze v 17 hod
27. pátek pouze v 19.30 hod
28. sobota pouze v 17 hod

GHOUL

28. sobota pouze v 15 hod

TŘI BRATŘI

28. sobota

FOTOGRAF

Hlad má mnoho podob… Temný thriller Petra Jákla. Příběh inspirovaný skutečným příběhem jednoho z nejzvrácenějších zločinců novodobé světové historie, ukrajinského kanibala Andreje Čikatila, plný tajemna, nevysvětlitelných událostí i děsivých setkání s jiným světem… Film uvádíme s českými titulky. Vstupné. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Česká filmová pohádka režiséra Jana Svěráka se spoustou dobrodružství, překvapivých situací, ale také spoustou laskavého humoru. Film má deset nominací na Českého lva za rok 2014. Vstupné
100 Kč. Mládeži přístupný.
Dámy, radím Vám ke klidu...! V hlavních rolích Karel Roden a Máša Málková, dále hrají Vilma Cibulková, Zuzana Vejvodová, Václav Neužil, Marika Procházková, Patrik Děrgel, Jitka Sedláčková, Igor
Orozovič, Vanda Konečná, Jenovéfa Boková a další. Režie Irena Pavlásková. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

BŘEZEN 2015
1. neděle pouze v 15 hod
1. neděle pouze v 17 hod

1. neděle pouze v 19.30 hod
2. pondělí pouze v 17 hod

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
Superšpióni se nerodí… oni se líhnou! Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 100 Kč, děti 80 Kč. Mládeži přístupný.

VETŘELEC (REŽISÉRSKÝ SESTŘIH)
Obnovená digitální remasterovaná premiéra kultovního sci-fi filmu se Sigourney Weaver v roli statečné Ripleyové, která jako jediná z posádky vesmírné lodi Nostromo zůstává naživu v souboji
s hrůznou bytostí, jejíž zárodek se dostal na palubu z líhně na neznámé planetě… Kultovní mistrovské dílo režiséra Ridley Scotta, uváděné s českými titulky.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

FOCUS
O podvodníkovi, který se romanticky zamiluje do začínající podfukářky, a když se ním příliš sblíží, rozejde se s ní. O tři roky později se jeho bývalá láska objeví v Buenos Aires a on je vyšachován ze
hry, kterou sám rozehrál. Aby bylo vše ještě zamotanější, oba stejně nápaditě rozehrávají své podvody a oba chtějí podfouknout stejného miliardáře… V hlavních rolích krimi komedie Will Smith
a Margot Robbie. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Nová exkluzivní série rozhovorů
www.nachodskyswing.cz
v časopise
NÁCHODSKÝ

