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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v lednu
Pondělí
4. 1. 2016
v 19.00 hodin

České nebe
Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné: 380, 360, 340 Kč
Předprodej od 19. 10. 2015

Sobota
9. 1. 2016
ve 20.00 hodin
Neděle
17. 1. 2016
v 15.00 hodin

Pondělí
18. 1. 2016
v 19.00 hodin

Středa
20. 1. 2016
v 19.00 hodin

Čtvrtek
21. 1. 2016
v 19.00 hodin

Ples Roztančený Beránek
Vstupné: 140 Kč s místenkou,
120 Kč bez místenky
Předprodej od 15. 12. 2015

Jiří Kolbaba – Jižní Antily
Piráti z Karibiku II
Dia show cestovatele rádia Impuls
Vstupné: 160 Kč
Předprodej od 16. 11. 2015

Středa
27. 1. 2016
v 19.00 hodin

J. Swift, K. Herzinová: Gulliverovy cesty,
1. část – Země Liliputů
Mladá scéna Ústí nad Labem
Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 15. 12. 2015

Filharmonie Hradec Králové
Jaroslav Kubita – fagot, Andreas Sebastian
Weiser – dirigent
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 180, 160, 140 Kč
Předprodej od 15. 12. 2015

Neděle
31. 1. 2016
v 19.00 hodin

Malina Brothers
Vstupné: 180 Kč v předprodeji,
200 Kč na místě
Předprodej od 16. 11. 2015

Antony Jay, Jonathan Lynn:
Jistě, pane premiére!
Divadlo Bez zábradlí
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 390, 370, 350 Kč
Předprodej od 15. 12. 2015
Žili, byli v Náchodě…
aneb Encyklopedie osobností
se představuje
Literárně hudební večer
Velký sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 15. 12. 2015

Další pořady
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
16. 1. 2016
ve 20 hodin

Ples Průmyslové školy stavební Náchod
Pořádá Průmyslová škola stavební

23. 1. 2016
ve 20 hodin

Ples Jiráskova gymnázia v Náchodě
Pořádá Nadace Jiráskova Gymnázia

České nebe – Divadlo Járy Cimrmana
České nebe je divadelní hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana s podtitulem Cimrmanův dramatický kšaft. Autory jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav
Smoljak, jako spoluautor je uváděn fiktivní český vynálezce, filosof a dramatik Jára Cimrman. Hra měla premiéru 28. října 2008 v Žižkovském
divadle Járy Cimrmana.

Antony Jay, Jonathan Lynn: Jistě, pane premiére!
Divadlo Bez zábradlí
Režie: Karel Heřmánek a Michal Pavlík
Hrají: Karel Heřmánek, Dana Morávková, Josef Carda, Karel Heřmánek jr., Petr Pospíchal, Stanislav Zindulka/Ladislav Županič
Kdyby to nebylo tak k smíchu, bylo by to spíš k pláči. Břitká komedie o tom, jak se dělá velká politika. Nejen v Británii. Nezadržitelný proud hlášek
a salvy smíchu v nejúspěšnější britské komedii posledního desetiletí!

Literárně hudební večer
Žili, byli v Náchodě…aneb Encyklopedie osobností se představuje
Večer je určen pro širokou náchodskou veřejnost a zároveň má být velkým poděkováním potomkům a členům rodin osobností, kteří ochotně
a nezištně přispěli autorům představované knihy svými vzpomínkami, dokumenty a fotografiemi. Po symbolickém křtu Velké encyklopedie
osobností Náchoda autorů Václava Sádla a Lydie Baštecké, kterou na sklonku roku 2015 vydalo Město Náchod, zazní vybrané literární a hudební
ukázky v živém provedení. Osobní vyznání městu Náchodu několika spisovatelů a herců přednese Lucie Peterková. V hudební části vystoupí
klavíristka Olena Ivanenko, komorní soubor Musica per fiati, žákyně pěveckého oddělení Základní umělecké školy v Náchodě a pěvecký sbor
Canto z téže školy pod vedením Zbyňka Mokrejše. Knihu bude možno v průběhu večera koupit a v případě zájmu si tuto i již dříve zakoupené
exempláře nechat od autorů podepsat.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v Náchodě, tel. 491 426 060, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119,
v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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Vážení a milí spoluobčané,
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dovolte mi, abych Vás pozdravil v novém roce 2016. Co bych rád popřál všem
Náchoďákům? Možná ono známé doporučení, abychom vždy měli sílu změnit věci,
které změnit můžeme. Abychom ale také
měli vždy odvahu přijmout věci, které
změnit nemůžeme. A neustále měli dostatek moudrosti, abychom je od sebe uměli odlišit. Mohu Vám slíbit, že budu vždy
usilovat o naplnění všech projektů, vizí
a investic, které mají racionální charakter
a budou zlepšovat kvalitu života v Náchodě. Schválený městský rozpočet pro rok
2016 je tak naplněn především investicemi, protože ty přinášejí viditelné a měřitelné změny. Chceme se zaměřit na další rekonstrukci komunikací, zvelebování
veřejných prostranství, celkovou pozitivní proměnu města v moderní okresní metropoli. V rozpočtu jsme výrazně navýšili
podporu sportovních aktivit, nezapomínáme ani na kulturní a společenskou oblast. Trendy, které byly iniciovány v minulém roce, budou pokračovat i v příštích
měsících. České dráhy započaly s rekonstrukcí železničního nádraží, jež by se
tak stalo důstojnou reflexí moderního
autobusového terminálu. Všichni motoristé oceňují blahodárný vliv, který má
na tranzitní dopravu v Náchodě dokončená kruhová křižovatka „u Čedoku“. Další
investice do páteřní komunikace procházející městem budou pokračovat i v tomto roce. Velkou péči věnujeme i realiza-

ci projektu v místě historických Malých
lázní v Bělovsi, kterým se chceme připojit
k odkazu tradice lázeňství v našem městě.
Důležitou akcí bude rovněž revitalizace
zámeckého kopce. A mohl bych pokračovat dalším výčtem plánovaných investic,
které navazují na kroky učiněné v minulém roce. Jak jsem již zdůraznil, nezapomínáme ani na kulturní a společenskou
oblast. Na světě je tak rozsáhlá Encyklopedie osobností Náchoda, dalšího zvelebení se dočká i objekt Beránku, našeho
náchodského „rodinného stříbra“. Vážení a milí spoluobčané, rok 2016 začíná
otáčet listy v kalendáři. Udělám jako starosta maximum, aby každý tento list byl
popsán konkrétním závazkem pro další
zvelebení města, které je naším společným domovem. A hlavně, aby u každého
tohoto závazku byla nakonec poznámka: Splněno. Věřím, že mohu vždy počítat
s podporou městské rady a městského zastupitelstva. A také doufám, že mohu počítat i s vaší trpělivostí v případech, že
plánované investice krátkodobě znepříjemní život lidem v dotčených oblastech.
Týká se to především stavebních činností a oprav komunikací. Stačí, když si uvědomíme, že některé věci změnit můžeme
a jiné nikoli. A umíme je od sebe moudře odlišit. Přijměte na závěr přání zdraví
a osobní spokojenosti pro Vás a Vaše rodiny po celý rok 2016.
Váš starosta Jan Birke

Libor Volný, 2016
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Loni v září jsme si připomněli desáté
výročí úmrtí náchodského básníka, herce
a recitátora Libora Volného. Letos v prosinci uplyne devadesát let od jeho narození. Rozhodli jsme se proto připomenout
jej v letošních číslech našeho zpravodaje
vždy jednou z jeho básní. Snad tím naše
věrné čtenáře potěšíme.

Libor Volný
Intimní zvěrokruh
(Nad cyklem Karla Šafáře)
Kdybych jen slůvko ztratit moh´
tasím verš místo rapíru
Jsem ryba, rak či kozoroh
a se vším bývám na štíru

Kdybych snad ztratil řeč i sluch
našel bych růž co trochu lže
Chci vyvést v barvách zvěrokruh
– to však jen malíř dokáže

O dívčí stud jsem míval strach
– ač na stud dnes už není lék
Viděl jsem panny na vahách
v iluminaci diskoték

Sedl bych si s ním ke sklence
já hostitel a on můj host
Malíři vytvoř blížence
šťastné a krásné na věčnost
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice

Rada města 30. 11. 2015

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.
Číselný popis u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy školských příspěvkových organizací za školní rok 2014/2015
9-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy ZUŠ
Náchod (www.zusnachod.cz), ZŠ Komenského (www.komeskehozsnachod.cz), ZŠ
Náchod-Plhov (www.zsplhov.cz) a ZŠ TGM
(www.zstgmnachod.cz).
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s. r. o. Plynárenské zařízení je uloženo v pozemkové parcele
č. 1165/3 a č. 2020/26 v části okružní křižovatky u Slávie v délce 7,82 m. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. Věcné břemeno se
týká nového kabelového vedení nízkého
napětí uloženého pod povrchem pozemkové parcely města č. 462/2 v katastrálním území Staré Město nad Metují v celkové délce 81,61 m. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem části pozemkové
parcely č. 276/1 o výměře 20 m2 v katastrálním území Jizbice, za účelem umístění
zemědělské techniky. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od
1. 12. 2015.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností Lesy města Náchoda, spol. s r. o. Smlouva se týká pronájmu část pozemkových parcel č. 506/1,
č. 520/1, č. 521/1 a č. 527/28 v Bělovsi o celkové výměře 8108 m2. Pronajaté pozemkové parcely budou využívány pro provoz
pily a skladování dřeva. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2025.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením pachtovní
smlouvy se společností Lesy města Náchoda, spol. s r. o., na užívání vybraných pozemkových parcel vedených na listu vlastnictví č. 10001 katastrální území Náchod,
Lipí u Náchoda, Babí u Náchoda, Běloves,
Bražec, Dobrošov, Dolní Radechová, Jizbice u Náchoda, Malá Čermná, Malé Poříčí,
Městská Kramolna, Pavlišov, Staré Město nad Metují a Trubějov. Dále vybraných
pozemkových parcel vedených na listu
vlastnictví č. 669 katastrální území Kramolna, listu vlastnictví č. 515 katastrální
území Dolní Radechová, listu vlastnictví
č. 3378 katastrální území Malá Čermná
a listu vlastnictví č. 693 katastrální území Rtyně v Podkrkonoší o celkové výměře

5.445.618 m2, tj. 544,5618 ha. Pozemky budou společnosti Lesy města Náchoda spol.
s r. o., přenechány do užívání za účelem
odborného lesního a mysliveckého hospodaření v souladu s platnými právními
předpisy. Pachtovní smlouva se uzavírá
na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12.
2025 a to v návaznosti na platnost „Lesního hospodářského plánu”.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením pachtovní
smlouvy se společností Lesy města Náchoda, spol. s r. o., na užívání pozemkových parcel č. 123/1, č. 123/2, č. 126/1,
č. 126/2, č. 126/3, č. 127, č. 255/1, č. 255/2,
č. 379 a č. 380, všechny v katastrálním
území Bražec o celkové výměře 29 ha, které jsou ve spoluvlastnictví města Náchoda – 2/3 plochy pozemků a obce Přibyslav
– 1/3 plochy pozemků. Pozemky budou společnosti Lesy města Náchoda spol. s r. o.,
přenechány do užívání rovněž za účelem
těžby dřeva a odborného lesního a mysliveckého hospodaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
1. 1. 2016 do 31. 12. 2025 a to v návaznosti
na platnost „Lesního hospodářského plánu“.
9-0-0
RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na pronájem volného nájemního
bytu č. 9 v domě č. p. 577 v ulici Komenského v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku.
9-0-0
RM souhlasila se zapsáním sídla Náchodského komunitního centra, o. s.,
u Krajského soudu na adrese Kladská 445,
547 01 Náchod od 1. 1. 2016 a vzala na vědomí změnu statusu Náchodského komunitního centra, o.s., od 1. 1. 2016. 9-0-0
Žádosti o čerpání
investičního fondu
9-0-0
RM schválila čerpání investičního fondu ve výši 11.525 Kč pro příspěvkovou
organizaci ZŠ Náchod-Plhov. Finanční
prostředky budou použity na opravu masového strojku, který je součástí robotu
ve školní jídelně.
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 15.000 Kč a převod této
částky do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Komenského. Finanční prostředky
budou použity na pokrytí provozních výdajů a na vyrovnání rozpočtu.
RM schválila čerpání fondu rezerv
a rozvoje ve výši 85.900 Kč a převod této
částky do investičního fondu příspěvkové
organizace MŠ Myslbekova. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů na pořízení mobilního interaktivního
zařízení Magic Box určeného pro výuku
nejmenších dětí v mateřských a základních školách. Zároveň RM schválila čerpání investičního fondu ve výši 85.900 Kč
na nákup Magic Boxu.
5-0-4
RM schválila čerpání fondu rezerv
a rozvoje ve výši 71.145 Kč a převod této
částky do investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Drtinovo nám. Finanční prostředky budou použity na pořízení
interaktivní tabule. Zároveň rada měs-

ta schválila čerpání investičního fondu
ve výši 71.145 Kč na pořízení interaktivní tabule.
RM schválila čerpání fondu rezerv
a rozvoje ve výši 139.793 Kč a převod této
částky do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Komenského. Finanční prostředky
budou použity na pořízení pěti počítačů
s příslušenstvím do pracovny speciálního
pedagoga a dvou notebooků k zabezpečení výuky žáků.
Projekt Sadové úpravy v Náchodě,
lokalita Trojická
9-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, v projektu
Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická, CZ.
Provozování licence MHD
v Náchodě
9-0-0
RM souhlasila s udělením licence pro
dopravce CDS s. r. o. Náchod na období
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 na provozování městské hromadné dopravy v Náchodě na linku č. 645121 Pavlišov – autobus.
st. – Běloves – Branka – Bražec – autobus.
st. – Pavlišov.
Revitalizace zámeckého
kopce v Náchodě
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o „právu provést stavbu“ s Národním památkovým ústavem na akci „Revitalizace
zámeckého kopce v Náchodě“.
Zateplení a výměna oken
plaveckého bazénu v Náchodě
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
Smlouvy o dílo na akci „Zateplení a výměna oken plaveckého bazénu v Náchodě“ se
společností WORLD INVEST v. o. s., Otvice na konečnou cenu díla 8.484.934,61 Kč
bez DPH.
Opravy komunikací Dobrošov
9-0-0
RM schválila vícepráce ve výši 80.000 Kč
bez DPH pro opravy komunikací Dobrošov provedených společností EUROVIA
CS, a. s.

TELEGRAFICKY:

RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda ve výši
10.800 Kč pro Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje, o. s.
9-0-0
RM schválila slevu z pronájmu městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 5000 Kč
+ DPH za účelem konání semináře s názvem „Setkání partnerů Celostátní sítě
pro venkov na krajské úrovni“ a konání
„Valné hromady MAS v Královéhradeckém kraji“ pořádané MAS Stolové hory,
z. s. dne 10. 12. 2015.
9-0-0
RM schválila uzavření Příkazní smlouvy
na komplexní zpracování žádosti a zajištění administrace projektu „Terénní práce
v Náchodě – podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených“ s Centrem evropského projektování a. s., Hradec Králové.
9-0-0
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RM vzala na vědomí informace o průběhu a smírném výsledku soudního sporu mezi Sportovními zařízeními města
Náchoda a firmou ICE-TECH s. r. o. Běleč
nad Orlicí ve věci rolby pro úpravu ledu
na zimním stadionu v Náchodě.
9-0-0
RM schválila ZŠ Komenského darovací smlouvu na finanční dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v celkové
výši 5.054 Kč. Škola použije tyto prostředky k uhrazení stravného ve školní jídelně pro dva žáky ze sociálně slabých rodin
v období od 1. 12. 2015 do 30. 6. 2016.9-0-0
RM schválila poskytnutí dotace ve výši
30.000 Kč pro neziskovou organizaci Dokořán z. s., Náchod.
9-0-0
RM schválila záměr projektových žádostí příspěvkové organizace Střediska volného času Déčko, Náchod pro rok 2016.
9-0-0
RM schválila přijetí finančních darů
od Kulturní a sportovní nadace Města
Náchoda pro SVČ Déčko v celkové výši
15.000 Kč.
9-0-0

zastupitelstvo/usneseni/zastupitelstvo-9.asp
Záznam z jednání najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/video-archiv/9-14122015/
Na webových stránkách města najdete
také zápisy z jednotlivých jednání zastupitelů:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/zapisy/9.pdf

Zastupitelstvo města
14. 12. 2015 projednalo

Sobota 16. ledna v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
LOVCI PEREL
Hudba: Georges Bizet. Nastudováno
ve francouzském originále a uváděno
s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní
270 Kč.
Středa 20. ledna v 19.15 hodin
FLORENCIE A GALERIE UFFIZI
Na četná přání opakujeme! České titulky.
Vstupné 240 Kč.
Neděle 24. ledna v 15.45 hodin
Satelitní přímý přenos baletního představení z Velkého divadla v Moskvě
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Hudba: Dmitrij Šostakovič, choreografie:
Jean-Christophe Maillot. Balet o dvou jednáních, podle hry Williama Shakespeara.
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti,
důchodci, ZTP), baletní abonentní 230 Kč.
Čtvrtek 28. ledna v 19.45 hodin
Satelitní přímý přenos z divadla Donmar
Warehouse z Londýna
NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
Autor Choderlos de Laclos, adaptace Christopher Hampton. Režie: Josie Rourke. Nastudováno v anglickém originále a uváděno s doprovodnými anglickými a českými
titulky. Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
Sobota 30. ledna v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
TURANDOT
Hudba: Giacomo Puccini. Nastudováno
v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní
270 Kč.

– Rozpočet 2016
– Majetkoprávní úkony obce
– Obecně závazná vyhláška č. 5/2015
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
– Vnitřní předpis Města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
– Rozpočtová opatření
– Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací
– Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PO MŠ
Vítkova
– Dodatek č. 5 ke smlouvě č. SMF/3/2015
o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu
– Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
– Smlouvy o plnění závazku veřejné
služby obecného hospodářského zájmu
č. SMF/1/2016 až SMF/5/2016
– Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města
– Dohody o finanční podpoře sportovní
činnosti dětí a mládeže do 18 let a junioru
– Založení Dobrovolného svazku obcí
Kladská stezka
– Kontrolní výbor – zprávy z provedených
kontrol a plán kontrol na rok 2016
– Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/24/2015
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
26 zastupitelů, jeden byl omluven.
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů včetně návrhu usnesení k jednotlivým
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/

Zápis do 1. tříd
základních škol
Zápis do 1. tříd náchodských základních škol pro školní rok 2016/2017 se
koná ve čtvrtek 21. ledna a v pátek
22. ledna 2016 od 14 do 17 hodin.
Při zápisu je třeba předložit rodný
list dítěte.

SVĚTOVÁ OPERA, DIVADLO, BALET, KONCERTY I VÝSTAVA

to vše v kině Vesmír v Náchodě v LEDNU 2016

***

Dotační programy

na podporu činnosti
náchodských sportovních klubů
Město Náchod vyhlásilo 16. 12. 2015
dotační programy na podporu činnosti
náchodských sportovních klubů.
1) Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám
na podporu sportu
3 mil. Kč z rozpočtu města
2) Program pro poskytování dotací
z výnosu města z loterií a jiných podobných her právnickým a fyzickým
osobám na podporu sportu
2,5 mil. Kč z hazardu
Žádosti do obou programů se podávají od 17. 1. do 19. 2. 2016 v listinné podobě na podatelnu MěÚ.
Více informací najdete:
– na úřední desce MěÚ
– www.mestonachod.cz, sekce Sport/
Sportovní dotace (zde také formulář
žádosti a formuláře povinných příloh)
nebo kontaktujte Jana Špačka, odborného pracovníka pro kulturu
sport a cestovní ruch e-mail: jan.spacek@mestonachod.cz, tel.: 491 405 218,
778 434 178.

Některé změny spojené
s novelou zákona
o cestovních dokladech
účinné od 1. 1. 2016
Podat žádost o vydání cestovního
pasu a převzít vyhotovený cestovní pas
bude možné na kterémkoliv obecním
úřadu obce s rozšířenou působností.
Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu. V případě,
kdy občan při podání žádosti sdělí, že si
přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100
Kč. Tento správní poplatek bude vybírán
při převzetí cestovního pasu.
Občanům, kteří potřebují urychleně
vycestovat do zahraničí, se na žádost
vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším 15 let
s dobou platnosti na 5 let.
V tomto případě bude možné hotový
doklad převzít pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometriskými údaji ve lhůtě
do 6 pracovních dnů činí 4000 kč, pro občany mladší 15 let 2000 kč.
Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve
zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.
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Náchodský zpravodaj

KRONIKA, MěSSS MARIE
								

KRONIKA

narození a svatby v listopadu 2015

Narodili se:
2. 11. Miloš Mucha
3. 11. Matěj Dostál
6. 11. Jakub Stein
7. 11. Veronika Nováková
7. 11. Tomáš Duroň
8. 11. Sebastián Galba
11. 11. Jolana Čermáková
13. 11. Radka Hálová
19. 11. Karla Blažková
20. 11. Dominik Jansa
21. 11. Tereza Kurejová
23. 11. Edita Stránská
23. 11. Natálie Slavíková
25. 11. Šimon Tomko
25. 11. Samuel Fečo

27. 11.
28. 11.
30. 11.
30. 11.

Hana Poláková
Karolína Šperlingová
Max Malý
Daniel Potocký

Byli oddáni:
5. 11.
Martin Dyntar, Náchod
Jana Pazderníková, Orlické Záhoří
20. 11.
Miroslav Faltýnek, Rtyně v Podkrkonoší
Martina Výpalová, Hronov
28. 11.
Jaroslav Stolín, Studnice
Monika Macháňová, Náchod

Závěr roku 2015 ve znamení
inspekce MPSV v Domově pro seniory Marie
Ve dnech 9. 11. a 10. 11. 2015 proběhla v Domově pro seniory MARIE neohlášená inspekce poskytování sociálních služeb
inspektory MPSV v síle čtyř inspektorek.
Inspekce v souladu se zákonem o sociálních službách byla zaměřená na všechny oblasti od údajů o dostupnosti služby,
podmínkách služby, ochrany práv klientů,
pravidel poskytování služby, uplatňování
oprávněných zájmů klientů, uplatňování
stížností, poskytování samotné služby až
po smlouvu uzavíranou s klientem našeho zařízení.
V průběhu inspekce byly prováděny
anonymní rozhovory s vylosovanými klienty, zaměstnanci, s vedením domova. Využívána byla i metoda pozorování, kontrola dokumentů, jako jsou standardy,
směrnice, metodické pokyny a všeho, co
se vztahuje k poskytované sociální službě.
Již v průběhu inspekce neskrývaly inspektorky překvapení, jak se v MARII pracuje a bez obalu vyjadřovaly slova obdivu jaký je v MARII přístup ke klientům
ze strany personálu. Z rozhovorů s klienty vyplývalo, že zde mají skutečný domov.
Při závěrečném sezení vedoucí inspekčního týmu v přítomnosti vedoucího odboru Bc. Pavla Schumy ocenila, jakého
výsledku bylo dosaženo. Při předání Protokolu o státní kontrole dne 8. 12. 2015
v Hradci Králové mně bylo sděleno, že
naše zařízení dosahuje ve všech oblastech nadprůměrně dobrých výsledků, což
se jim při inspekcích stalo poprvé.
Toliko průběh inspekce, což je pro nezasvěceného dobrá zpráva. Pro pracovníky v sociálních službách, potažmo pro
konkrétní osoby počínaje vrchní sestrou
Alenou Dítětovou, sociální pracovnicí Ivanou Coufalovou, pracovnicemi přímé obslužné péče: za všechny Evou Jarou, Marií
Měřinskou, Radkou Sajfrídovou, zdravotními sestrami Zdenou Salnickou, pracov-

Loutky dětem

nicemi úklidu Pavlínou Kalouskovou, účetními Evou Fabiánovou a ostatní odpustí,
že jsem nevyjmenoval všech 24 zaměstnanců, se jedná o revizi jejich práce, snahy a úsilí s tím nejlepším možným výsledkem. Jsem si vědom, že to na náročnosti
práce neubere, ale jedno vím určitě. Tento výsledek péče o naše klienty je dílem
přístupu zaměstnanců k naplňování našeho hlavního cíle – spokojenosti klientů. Každodenní mravenčí práce s několika generacemi klientů od 65 let do 97 let,
různých povah, sociálního zázemí, nemocemi, nálad a to 24 hodin denně, 365 dní
v roce. Dále musím zmínit nezanedbatelnou podporu našeho zřizovatele Města Náchoda. Nejmenovaný autor to popsal. Jak
se chováme ke svým seniorům, tak vyspělá je společnost.
Na závěr bych chtěl vyjádřit úctu všem
zaměstnancům MěSSS Marie a věřím, že
v nastaveném trendu nepolevíme.
Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

Vánoční gratulace

pro klienty v Domově
pro seniory Marie
a pro obyvatele v Harmonii I a II
V úterý 15. prosince 2015 navštívil
v dopoledních hodinách klienty Domova pro seniory Marie s vánoční gratulací místostarosta Ing. Tomáš Šubert a odpoledne zavítal za obyvateli Harmonie
I a II. Místostarosta všechny informoval o chystaných plánech, změnách, rekonstrukcích, které Náchod čeká, a velmi
ochotně odpovídal na dotazy. Obě setkání
probíhala v příjemné přátelské atmosféře.
Všem klientům byly předány vánoční balíčky s osobní gratulací.

ŽŠ a MŠ J. Zemana, Jiráskova 461 v Náchodě srdečně děkuje Loutkové scéně Dětem pro radost v Náchodě, že nás pozvali na pohádku s názvem „Kouzlem do říše
broučků“.
Na první pohled bylo viditelné, že společným cílem všech stávajících členů souboru je poskytovat dětem radost. A nejen
to. Pohádka měla kouzelnou moc. Vtáhla děti do děje, pobavila je a nechyběl ani
výchovný aspekt, kdy se dětem poutavou
formou otevřel svět broučků a ukázal jim,
jak je důležité broučky chránit a neubližovat jim. Pohádka se nám všem moc líbila nejen pro děj, ale především pro nádherně osvětlenou a výtvarně zpracovanou
scénu.

Sváteční dobrou náladu dokreslila návštěva „Čerta a Mikuláše“. Mikuláš měl
pro naše děti připravenou knihu hříchů,
kde se na každé dítko našel nějaký drobný hříšek. Nakonec vše dobře dopadlo
a z moci pekelné se mohl každý vykoupit
básničkou, písničkou nebo říkankou. Odměnou mu byl sladký balíček.
Všichni si uvědomujeme, že práce s dětmi a práce pro děti je krásná, ale i náročná a že má stále smysl. Loutkové divadlo
Dětem pro radost v tomto snažení sehrává nezastupitelnou roli. Děkujeme.
Mgr. Simona Charousková
učitelka ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě

leden 2016

ÚZEMNÍ PLÁN

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Náchod
Pořizování nového územního plánu vstupuje do své závěrečné etapy, souhrnně označené jako řízení o územním plánu
(§ 52–58 stavebního zákona). Jedním z vrcholů této etapy z pohledu veřejnosti, je veřejné projednání návrhu územního plánu.
Územní plán je naprosto klíčový dokument pro jakýkoliv další,
nejen stavební rozvoj města, ale předznamenává i možné změny v krajině, včetně její ochrany. Návrh územního plánu obsahuje řadu úprav oproti stávající platné dokumentaci. U některých ploch dochází ke změně funkčního využití a je vhodné
tomuto věnovat pozornost. Stavby nebo záměry, které nejsou
v souladu s územním plánem, není možné v budoucnosti realizovat, dokud nedojde k jeho změně. Proto je aktivní účast veřejnosti v této závěrečné fázi důležitá. Jistě je pochopitelné, že nelze vyhovět každé připomínce a námitce, ale chceme s veřejností
diskutovat. Budeme hledat řešení, která budou přijatelná pro co
největší okruh občanů a institucí a budou současně v souladu se
strategií rozvoje města Náchod.

Veřejné projednání

Veřejné projednání se uskuteční 21. ledna 2016 v 15.30 hodin
v malém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka. Přítomni budou
autoři návrhu, architekti projektového ateliéru REGIO s.r.o., pořizovatel, představitelé odboru výstavby a územního plánování, určený zastupitel a další zástupci samosprávy.

Lze ještě podat námitku či připomínku?

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem nového územního plánu, oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury)
a zástupce veřejnosti mohou nejpozději do sedmi dnů ode dne
veřejného projednání tj. do 28. ledna podat námitku k navrhovanému řešení. Ostatní občané mohou návrh připomínkovat.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se
nepřihlíží.
Pro veřejnost byly připraveny formuláře pro podávání připomínek a námitek. Připomínky a námitky mohou být podány
i na čistém archu, musí ovšem vždy obsahovat identifikační údaje osoby (jméno a příjmení, datum narození, bydliště), která je
uplatňuje, a její podpis. U námitek je nutné navíc uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Elektronické podání je možné pouze se zabezpečeným elektronickým podpisem přes elektronickou
podatelnu. Standardní e-mail musí být
vždy do 5 dnů doplněn doručením v listinné podobě s písemným podpisem. Formuláře jsou na adrese http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/formulare/default.
asp#vystavba , vytištěné jsou k dispozici na informacích v budově Městského
úřadu Náchod v ulici Němcové 2020 nebo
na odboru výstavby a územního plánování v budově Městského úřadu Náchod
v ulici Palachova 1303.

Vyhodnocení projednání
a vydání územního plánu

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu územního plánu. Návrhy doru-

čí dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily
stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to,
že s návrhy pořizovatele souhlasí. Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu
s výsledky projednání.
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek se dotčeným osobám nedoručuje jednotlivě. Návrhy budou součástí územního plánu předkládaného zastupitelstvu města.
Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh
na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo
obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. Zastupitelstvo
města územní plán vydává formou opatření obecné povahy.
V průběhu zpracování návrhu územního plánu pro společné
jednání obdržel pořizovatel od veřejnosti celkem 63 připomínek.
Podstatná část těchto podání byla úplně nebo částečně zohledněna a byla zapracována do upraveného návrhu. Každý, kdo připomínky podával, se může seznámit s tím, zda byly nebo nebyly zohledněny.
Na internetových stránkách města, odboru výstavby a územního plánování, usek územního plánování, projednávané územní plány (http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/vystavba/projednavane-uzemni-plany/ ), najdete dokument s názvem Textová
část – odůvodnění ve formátu PDF. Občany, kteří chtějí vědět,
jak dopadla jejich připomínka, bude zajímat kapitola e2 str. 26
s názvem Výčet úprav koncepčního charakteru provedených
ve výrokové části ÚP po společném jednání na základě stanovisek dotčených orgánů, připomínek a výsledků konzultací.
V této kapitole najde veřejnost na str. 30–31 Přehled úprav
návrhu ÚP Náchod na základě pokynů z vyhodnocení připomínek a jejich vypořádání.

Kde je návrh územního plánu dostupný?

Veřejnost si může návrh nového územního plánu prohlédnout
na stránkách městského úřadu, odboru výstavby a územního
plánování (http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/vystavba/
projednavane-uzemni-plany/) , kde je zveřejněna textová i výkresová část návrhu
nového územního plánu, včetně posuzování vlivů ÚPD na udržitelný rozvoj území a na životní prostředí – SEA.
S upraveným a posouzeným návrhem
Územního plánu Náchod a Vyhodnocením vlivů návrhu ÚP Náchod na udržitelný rozvoj území se může každý seznámit
na Městském úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, ul. Palachova 1303, Náchod.
Koordinační výkres grafické části a výňatek z textové části si mohou občané
prohlédnout také na prezentaci ÚP v bezbariérových vstupních a čekacích prostorách pracoviště Evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů,
umístěné v budově MěÚ Náchod, Němcové 2020 – vedle Polikliniky. Prezentace potrvá do 28. ledna 2016. Do stejného
termínu lze podávat také námitky a připomínky k řešení návrhu územního plánu.
Ing. Jan Čtvrtečka, člen Rady města
Náchoda a určený zastupitel
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ENCYKLOPEDIE, VÝROČÍ

Vyšlo další číslo sborníku Rodným krajem
Začátkem prosince vyšlo další, již 51.
číslo vlastivědného sborníku kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků Rodným krajem. Úvodní texty hodnotí
prvních padesát čísel, čtvrt století záslužné, nezištné práce tvůrců sborníku,
mj. jak je viděl jeho „otec“ a první šéfredaktor František Drahoňovský. Tomu patří i blahopřání k jeho nedávným 90. narozeninám.
Ředitel archivu dr. Jaroslav Čáp se věnuje listině krále Václava IV. z r. 1415,
v níž jsou první zmínky o řádce obcí Náchodska. V „Příbězích pranýřů“ píše Petr
Hnyk i o našem náchodském pranýři.
Mgr. Hana Nováková-Venzhöferová seznamuje s dílem ze sbírky náchodského
Leo Strasse, kopií Mony Lisy z pařížského Louvru, kterou vytvořil malíř Jaroslav
Veris (vl. jm.Zamazal). K 80. narozeninám
grafika, ilustrátora a tvůrce animovaných
filmů Vratislava Hlavatého se vrací Vlastislav Tokoš, Richard Švanda nám připomíná zapomínaného náchodského rodáka
Bohuslava Všetičku, legionáře a účastní-

ka protinacistického odboje, popraveného
Němci 19. srpna 1942. O roce 1945 v okolí Vysokova píše Ing. Jiří Stach, o benefičních koncertech na Boušíně paní Marta Kolisková. Mgr. Boris Ekrt připomíná
hronovského rodáka architekta Jindřicha
Freiwada. Cyklus o hřbitovech regionu je
tentokrát věnován hřbitovu náchodskému. Text Věry Vlčkové je doplněm řádkou kvalitních snímků i básní Libora Volného. Čtenářsky je velmi zajímavé už třetí
pokračování „Rošťáků z Vysokova“, které tu vychází z textu z pozůstalosti Jaroslava City. O knížkách se vztahem k regionu píše náchodská knihovnice Lenka
Pešková,
Do dětské přílohy tohoto čísla redakce zařadila výběr z nejzajímavějších prácí 10. ročníku soutěže Děti rodnému kraji.
Zastoupeny tu jsou děti z Červeného Kostelce a ze Žďárek. Náchodské se zřejmě nezúčastnily. Sborníček je i tentokrát na obvyklých prodejních místech za pouhých
30 Kč. 				
(AF)

Encyklopedie osobností již v prodeji
Od 18. prosince 2015 bylo možno zakoupit v Knihkupectví Horová v Palackého ulici Velkou encyklopedii osobností
Náchoda a dá se předpokládat, že v řadě
náchodských rodin našla své místo pod
vánočním stromkem.
Kdo to nestihl před Vánoci, může si
tuto knihu, jedinečnou obsahem i provedením, koupit samozřejmě i v lednu či
v následujících měsících. Navíc ve středu
20. ledna 2016 jsou všichni zájemci zváni do městského divadla na křest publikace a program, v němž se vybrané osobnosti představí v literárních a hudebních
ukázkách.

Fotografie ze slavnostního křtu knihy,
který se uskutečnil v obřadní síni
náchodské radnice 17. 12. 2015

Lednová výročí
V r. 1316 byl donucen Ješek z Náchoda postoupit město a panství Náchod králi Janu
Lucemburskému směnou za Kostelec nad
Černými lesy.
1. ledna 1856 zemřel P. Josef Myslimír Ludvík, významný osvícený kněz, náchodský
kaplan. Uspořádal náchodský městský archiv a napsal první historii našeho města Památky hradu, města a panství Náchoda
i vlastníkův jeho.
1. ledna 1986 zemřel dlouholetý ředitel náchodského okresního archivu PhDr. Erik
Bouza, člověk obětavý a pracovitý, který publikoval množství zajímavých textů
z historie regionu. Narodil se v Úpici 21.
března 1926.
10. ledna 1901 ve 3 hodiny ráno bylo silné zemětřesení od Opočna přes Náchod
k Broumovu.
10. ledna 1926 se narodil PhDr. Jaroslav Suchý, dlouholetý ředitel náchodské knihovny a obětavý kulturní pracovník, první nositel kulturní ceny města Náchoda.
10. ledna 1986 zemřel nositel Nobelovy
ceny za literaturu, básník Jaroslav Seifert.
Náš kraj, kraj Němcové a Jiráskův měl velmi rád a několikrát jej navštívil.
12. ledna 1996 zemřel člen opery Národního divadla Eduard Haken. Rád k nám zajížděl zpívat, ať do kostela, nebo do Beránku.
14. ledna 1896 se narodil malíř a ilustrátor
Karel Svolinský. Jako mladík působil před
první světovou válkou nějaký čas u náchodského řezbáře Uherka.
15. ledna 1926 zemřel autor veledíla Hrady, zámky a tvrze království českého August
Sedláček. Prvních třicet stránek pátého
dílu je věnováno Náchodu.
15. ledna 1946, v poválečné době, kdy byl
velký nedostatek všeho včetně textilu, poskytlo vedení plhovských textilek svým
zaměstnancům 25 m textilií a půl kg vlny
na pletení. To tehdy nelibě nesli zaměstnanci jiných podniků.
23. ledna 1861 se narodil Jiří St. Guth – Jarkovský, spjatý částí života s Náchodem. Pamětní desky má v Jir. chatě na Dobrošově
a na domě, v kde žil (v Purkyňově ul.).
25. ledna 2011 zemřel prof. MUDr. Otokar Nyklíček, DrSc., emer. primář gynekologicko-porodnického oddělení náchodské nemocnice. Do Náchoda přišel v roce
1953, oddělení vedl do roku 1979, univerzitním profesorem byl jmenován v roce
1992, v roce 2001 čestným občanem našeho města.
30. ledna 1876 se narodil prof. Bedřich Profeld, profesor náchodského gymnázia, historik a archivář. Vedle knížek o Náchodě
vydal významnou publikaci o P. Josefu Regnerovi.
30. ledna 1926 zemřel Jan Dobeš, učitel
kreslení na někdejší náchodské tkalcovce,
ilustrátor několika regionálních publikací.
(AF)

leden 2016

Z HISTORIE

Historické domy ve městě
1. Restaurace U Slovana čp. 2
V letošním roce pokračujeme v našem seriálu o významných
historických domech. Tentokrát ale opustíme lukrativní prostory náměstí a podíváme se do jeho nejbližšího okolí i na obě historická předměstí.
V přilehlé Weyrově ulici, v těsném sousedství staré radnice,
stojí patrový dům čp. 2 se současným názvem Restaurace a vinárna U Slovana. Připomeňme si jeho zajímavé osudy.
Původně se tu nacházela přízemní roubená chalupa se štítem
do ulice, která byla v zápisech městských pozemkových knih
jednotně označena jako „příbytek“, v tomto případě stojící vedle
radnice „v městě“. Zatím nejstarší zápis známe k datu 8. 10. 1725,
kdy vdova Dorota Hofmanová z „manželské lásky“ odevzdala tento příbytek do vlastnictví Josefu Florentinu Alinovi. Manželé a zdejší měšťané si po patnácti letech koupili dům na jižní
straně náměstí a zároveň prodali uvedený příbytek kuchaři Šimonu Martinicovi za trhovou
cenu 380 zlatých.
Velký požár, který 25. 9. 1753 zachvátil radnici a objekty v rohu náměstí (mj. čp. 18), zřejmě postihl i tuto chalupu. Po její obnově se
v dalších záznamech uvádí, že tento příbytek
byl od radnice oddělen uličkou vedoucí na malý
dvorek. V roce 1773 obdržel původní číslo popisné 3. Jeho vlastníky postupně byli: vdova Alžběta Šrejberová (do 1764), Jan Frydrych
(1764–1767), Kryštof Jung a vdova Františka
Hofmanová (1768–1781), chirurg Franz Ernst
(1781–1789), který ještě vlastnil naproti ležící
Zacharovské spáleniště. Po jeho smrti získal čp. 3 měšťan Jiří
Khol, který předtím měl výsadní hospodu U zlatého beránku.
Sem do chalupy přenesl svou vinárnickou živnost, když tu nechal vystavět nákladný sklep, který se posléze stal proslulým
„skladem vína“. Zároveň ve dvoře směrem k zámeckému kopci
postavil nový příbytek čp. 86 přiléhající k severovýchodnímu
rohu radnice, v němž poté bydlel. To nám potvrzuje zápis z 3. 9.
1796, kdy příbytek čp. 3 s „kouskem dvorečku“ koupila za 210 zl. Josefa Grimová, která
se asi v r. 1802 provdala za Josefa Venara.
Poté obdržel příbytek číslo popisné
2 a dne 18. 12. 1817 ho koupil Josef Hampl
za cenu 700 zl. Uzavřenou svatební smlouvou z 10. 7. 1825 postoupil chalupu své
vnučce Marii Lampietti a ženichu Františku Hurdálkovi. Zároveň při tomto čp. založil fond pro chudé školní děti a vymínil si
doživotní byt v malé světničce. Zajímavě se
jeví úřední záznam v pozemkové knize ze
4. 8. 1828, podle něhož nový majitel František Hurdálek přistavěl v tomto roce komůrku ke zdi sousední radnice. Dne 2. 5.
1839 koupili příbytek manželé Josef a Antonie Weyrovi, kteří zároveň převzali závazky ke školní nadaci.
Trhovou smlouvou z 1. 6. 1862 za částku 1600 zlatých získali vlastnické právo
na čp. 2 manželé Václav a Barbora Šrůtkovi. Nový majitel, zdejší rodák a soused
a též oblíbený vinárník Václav Šrůtek († 15.
5. 1897 ve věku 73 let) okamžitě začal s přípravami na stavbu nového jednopatrového
domu, skromně přiléhajícího ke staré radnici, tehdy již budově c. k. okresního soudu.
Zastavěním uličky byla zakryta okna úřed-

ních místností na radniční stěně, což vyvolalo složitá jednání
všech zainteresovaných stran. Stavba byla zastavena a muselo se čekat na rozhodnutí z vyšších míst. Nakonec 24. 10. 1862
pražské místodržitelství a městský úřad stavbu povolily s tím,
že všechny náklady související se zazděním oken ve staré radnici ponese vinárník Šrůtek. Následně byl vystavěn jednopatrový
zděný dům s vinárnou v přízemí a byty v patře, který se včetně pískovcového vstupního portálu v zásadě dochoval dodnes.
Za války v r. 1866 pocítil majitel pruskou okupaci na vlastní
kůži. Jak tehdy napsal učitel Antonín Pinkava ve školní kronice: „Z vinárny p. Václava Šrůtka čp. 2 vynášeny dnes konve a kotle s nejdražším vínem a důstojníci nepřekazili
tomu. Když i s manželkou svou drzostí té se odpírali a ona o šetření jich prosila, měl býti p. Šrůtek
zavřen. Když pak Prusové jej pořád týrali, vousy
mu trhajíce a víno všude rozlívali, odešel i s chotí svou, by to viděti nemuseli a nechali jim vše
v moci.“ Zřejmě v této době vznikl název vinárny – U Slovana.
O rodném domě napsala zajímavou
vzpomínku jeho dcera z druhého manželství, místní spisovatelka Sida Volfová
( 15. 9. 1882 Náchod, † 14. 11. 1961 Trutnov)
ve své knížce Město pod horami, která vyšla
v roce 1933. Mj. tu uvedla: „Můj rodný dům jest
jedním z nejstarších a má svou historii z války
r. 1866. (…) Pět kamenných schodů vede v prostornou síň, v níž je v zimě vlaho, v létě příjemný chlad. Na levé její stěně býval po léta vymalovaný veliký obraz Karlova Týnu (Karlštejna). Nemalovala jej ruka
umělcova, ale byl vkusně proveden a upoutal každého, kdo k nám
vstoupil. Když malba lety oprchala, zakryl ji otec ohromnou mapou Čech. A pak zase mapa přitahovala návštěvníky, neboť byla
tak podrobná, že na ní každý našel, co hledal, i nejzapadlejší Kocourkov. Po pravé straně vchází se v naši útulnou vinárníčku, staroslavné čestné pověsti. Za války roku šestašedesátého byla centrem
generálního štábu pruského, umístili zde válečnou pokladnu. A když byl pruský korunní
princ těžce raněn, uložili ho do hořejšího pokoje, kde ho první žena mého otce odbornicky ošetřila. (…) Vinárna, víc prostorný pokoj
než hostinská místnost, hostila už řadu slavných osobností českých i cizích. Vábilo je netoliko výtečné víno přírodní, pro něž si otec
dvakrát do roka sám do Uher, Dalmácie a jinam jezdíval, ale též proslulá kuchyně, v níž
se připravovaly rafinované lahůdky pro nejvybíravější jazyky a nakonec i tatínkova nadprůměrná znalost světa, o němž dovedl zajímavě a krásně vypravovati. Po stěnách bylo
plno velikých i malých parohů a rohů, jeleních, dančích, srnčích a kamzičích, trofejí otcových. Nad širokým divanem proti oknům
visely dva veliké gobelíny, skvělá práce otcovy
první choti.“ Obrázky rodného domu a interiéru vinárny publikoval v uvedené knížce
její mladší bratr Ing. Václav Šrůtek.
V držení rodu Šrůtků zůstal dům až
do vyvlastnění v padesátých letech 20. století, ale vinárna tu zůstala. Po r. 1990 byl
objekt potomkům vrácen a byl načas doplněn o známou galerii. Nyní je tu nový majitel.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek

*
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OK É N KO zastupitelů
Rok práce v zastupitelstvu
Vážení spoluobčané, uplynul rok mé
práce v zastupitelstvu Města Náchoda,
kam jste mě svými hlasy zvolili. Velice si
toho vážím a chtěl bych Vám tímto vyjádřit svůj dík za Vaši důvěru.
Práce v zastupitelstvu a vůbec pro
občany města je pro mne nová zkušenost. Jsem rád, že mohu komukoli, kdo
se na mne obrátí, pomoci vyřešit nějaké
ty problémy ať už tím, že sám poradím,
jak mají postupovat, a nebo přímo tyto
problémy řeším. Ti, kdo mě znají, ví, že
nemluvím tzv. do větru. Tímto způsobem jsem například poradil obyvatelům ulice Dolní Úvoz, kde mě požádali,
jak mají postupovat při žádosti o opravu této ulice. Moje práce jako zastupitele pak zpočívala v tom, že jsem oběhl
příslušné instituce, zjistil podrobnosti
a následně sdělil postup. Nesmím zapomenout na velmi vstřícný přístup pracovníků odboru investic pana Bohuslava
Voborníka a především pana Miroslava
Petra, který se mnou po celou dobu této
akce velice profesionálně spolupracoval.
Dále moje poděkování patří panu
ing. Ladislavu Šimkovi, kterého jsem
,,trápil“ po celý rok nejvíce svými dotazy, žádostmi ohledně vybavení sportovních hřišť jak nad školou T. G. M., tak
na sídlišti U Nemocnice a dalších drobností. Dále se mi podařilo splnit žádost pana Ungráda o zakoupení fukaru na listí a menšího křovinořezu pro
jeho úklidovou četu. To vše díky vstřícnosti pana inženýra. Myslím si, že si se
mnou ,,užil“.
Dále nesmím opomenout poděkovat
radním a panu starostovi, kteří mi rádi
a ochotně vysvětlili, proč třeba některé
moje požadavky nelze splnit a z jakého
důvodu. Ze své zkušenosti vím, že když
se někde řešily různé přestavby, úpravy
atd., tak jsem měl svůj názor takový, že
proč zrovna dělat něco takhle a ne naopak. A věřte, že ono to opravdu někdy
není úplně jednoduché. Jak se říká, každá mince má dvě strany. A je na nás zastupitelích, abychom toto dokázali občanům říci a vysvětlit. I tyto zkušenosti
nabyté během mého ročního působení,
jsou pro mne velice cenné.
Z pozice mé osoby jsem vždy velice
rád, když se jde směrem dopředu a je vidět zlepšení a hlavně spokojenost občanů, kteří mi dali důvěru. O to více mě
mrzí, když se hlasuje o něčem, co je dobré, a někteří kolegové hlasují proti, nebo
podávají různé námitky atd. Pak marně
přemýšlím, jaký mají tito kolegové důvod tzv. bořit dobré nápady, které by našemu městu prospěly. Jestli to je tím, že
se do tohoto míchají různé politické ambice, tak si myslím, že je to špatně. Nevě-

řím totiž tomu, že by voliči schválně dávali hlasy někomu, kdo nechce, aby naše
město vzkvétalo. Ale každý si může obrázek udělat sám tím, že přijde nebo zhlédne zasedání zastupitelstva naživo.
Pracuji též v tělovýchovné komisi města Náchoda, kde se nám v širokém spektru členů této komise podařilo navýšit
finanční částku, která se rozděluje sportovní mládeži a trochu upravit pravidla
na rozdělení této částky tak, aby to bylo
co nejvíce spravedlivé. I když vím, že nikdy to nebude stoprocentní, ale pravidla jsou nyní na příští rok spravedlivější,
nežli v minulém období. A velice si cením,
ač jsme každý za jiné politické seskupení,
dokážeme se domluvit.
Tolik asi shrnutí mé roční práce pro
Vás a věřte, že náš tým v čele s panem starostou, budeme dělat i nadále maximum,
abyste se cítili v našem krásném městě
ještě lépe.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem
v novém roce 2016 hlavně pevné zdraví, spokojenosti v rodině a pevné nervy
při dalších rekonstrukcích našeho města,
které nás v tomto roce čekají.
Petr Jirásek,
člen Zastupitelstva města Náchoda
(e-mail: p.jirasek@mestonachod.cz)

pomenout ideál řecké kalokagathie, který
spatřoval cíl výchovy mladého člověka ve
zformování jedince současně vzdělaného
i zdatného. A pak tu máme stále platné
Tyršovo sokolské: Ve zdravém těle zdravý
duch. Náchod jako Evropské město sportu
věnuje podpoře sportovních aktivit dětí a
mládeže trvalou pozornost. Navýšení dotace sportovním klubům je toho zářným
příkladem. Sportovní aktivita má nezastupitelný význam v osobnostním rozvoji každého mladého člověka, je tou nejlepší prevencí proti sociálně – patogenním
vzorcům chování, učí trpělivosti, přemáhání, dává kladné vzory, formuje charakter, posiluje vůli. A když už jsem vzpomenul osobu Dr. Miloslava Tyrše, dovolte mi,
abych jako epilog použil jeho citát: Tam
se svět hne, kam se síla napře. Platí to ve
sportu i v životě.
Sportu zdar v roce 2016!
Mgr. Michal Brát
zastupitel, předseda Tělovýchovné komise

Podpora sportovním
klubům navýšena o milion
korun aneb „Tam se svět
hne, kam se síla napře!“
Zastupitelstvo města Náchoda schválilo na svém jednání 14. prosince 2015 rozpočet na rok 2016. Velmi potěšující zprávou pro všechny občany sportu přející je
navýšení položky dotace sportovním klubům z částky 2 miliony korun na částku
Kč 3 miliony korun. Toto skokové navýšení o 50 % mohlo být realizováno pouze díky skutečnosti, že se město Náchod
chová jako dobrý hospodář a městská pokladna je ve výtečné ekonomické kondici. Dotace sportovním klubům jsou určené především na podporu sportování
mládeže. Navýšení této položky o milion korun tak znamená zásadní rozšíření možností sportovních aktivit pro děti
a mládež v našem městě. Rád bych jako
předseda Tělovýchovné komise rady města poděkoval starostovi Janu Birke i celé
městské radě, která se jednomyslně ztotožnila s návrhem komise na navýšení finančních prostředků na celkovou částku
tři miliony korun. Toto doporučili radní
i ke schválení pro jednání zastupitelstva
města. To, že doporučení zastupitelé akceptovali, je důkazem prioritní podpory mládežnického sportu v orgánech náchodské samosprávy. Mládež a sportování
k sobě neodmyslitelně patří. Stačí si při-

HLEDÁTE PRO SVÉ DÍTĚ MENŠÍ ŠKOLU RODINNÉHO TYPU ??
ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁCHOD BĚLOVES
ZVE PŘEDŠKOLÁČKY NA

21. a 22. ledna 2016 od 14 do 17 hod.
Nabízíme:

ANGLICKÉHO

dětí ve třídě

integrovaných
žáků

JAZYKA

informace
online

školní
družina
vzdělávání žáků
podle ŠVP “Škola
pro život"

důraz na výuku

MENŠÍ POČET

podpora

pozitivní klima
ve

škole

smíšený
pedagogický
sbor

Individuální
přístup k
žákům

S sebou : rodný list dítěte, OP rodiče….
Po předchozí domluvě možná návštěva výuky 1. třídy a prohlídka
školy kdykoliv. Budeme se na Vás těšit!

leden 2016

INFORMACE Z RADNICE

Štěstí přeje připraveným
KRIZOVÝ PLÁN OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NÁCHOD
Krizový plán ORP Náchod
je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn
krizových opatření a postupů k řešení krizových situací.
krizová opatření uvedená v krizovém plánu ORP Náchod slouží pro řešení krizové situace a jejich realizace je podmíněna
vyhlášením některého z krizových stavů.
Členění Krizového plánu ORP Náchod
A. Základní část Krizového plánu ORP Náchod
A1. Charakteristika organizace krizového řízení
A2. Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení
A3. Přehled právnických osob, podnikajících fyzických osob
a územních správních úřadů, plnících opatření z Krizového plánu ORP Náchod
A4. Přehled prvků kritické infrastruktury na území ORP Náchod
B. Operativní část Krizového plánu ORP Náchod
B1. Přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení
B2. Plán nezbytných dodávek
B3. Způsob plnění regulačních opatření
B4. Přehled spojení na subjekty podílející se na připravenosti
na krizové situace a jejich řešení
B5. Rozpracování typových plánů
B6. Přehled další plánů zpracovaných podle zvláštních právních
předpisů
C. Pomocná část Krizového plánu ORP Náchod
C1. Přehled právních předpisů
C2 Zásady manipulace s krizovým plánem
C3 Geografické podklady
C4 Vzory rozhodnutí a další využitelné dokumenty

STRUČNÝ POPIS VYBRANÝCH KAPITOL

A1. Charakteristika organizace krizového řízení
popis systému krizového řízení na úrovni správního obvodu
ORP Náchod,
zákonná práva a povinnosti orgánů krizového řízení, kterými jsou starosta a obecní úřad. obce s rozšířenou působností
a starosta obce a obecní úřad
A2. Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení – typové
situace, které mohou u ORP Náchod přerůst v krizovou situaci
povodně velkého rozsahu,
epidemie – hromadné nákazy osob (včetně hygienických a dalších režimů),
narušení hráze významného vodního díla Rozkoš se vznikem
zvláštní povodně,
narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu,
narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu,
narušení dodávek zemního plynu velkého rozsahu,
narušení dodávek potravin velkého rozsahu,
narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu,
narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu,
hromadné postižení osob mimo epidemií.
Kapitola specifikuje možné následky krizových situací.
B1. Přehled krizových opatření
a způsob zajištění jejich provedení
Způsob realizace krizových opatření v pravomoci hejtmana
za stavu nebezpečí:
uložení pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a povinnosti poskytnout věcný prostředek,
bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních
úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů,

vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou
za krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních
zařízení a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek
integrovaného záchranného systému,
zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální péče a jejich výplatě,
hlášení přechodné změny pobytu osob,
evakuace obyvatelstva,
zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě
nebo území.
Způsob realizace krizových opatření
v pravomoci starosty v podmínkách ORP Náchod:
přijímání humanitární pomoci,
zabezpečení varování a informování osob a vyrozumění orgánů krizového řízení,
organizování činnosti obce v podmínkách nouzového přežití
obyvatelstva.
B2. Plán nezbytných dodávek
Nezbytné dodávky jsou dodávky výrobků, prací a služeb potřebné k překonání krizových stavů.
B3. Způsob plnění regulačních opatření
Přehled regulačních opatření v pravomoci vlády, hejtmana a starosty ORP za krizových stavů.
B5. Rozpracování typových plánů
Plán k řešení povodní velkého rozsahu
Týká se povodní, jejichž rozsah přesahuje úroveň stoleté vody.
K ohroženým patří hlavně obce na vodním toku řeky Metuje
a toku řeky Úpy.
Plán řešení narušení hráze vodního díla Rozkoš se vznikem
zvláštní povodně
Ve správním území ORP Náchod by byla zasažena obec Velká Jesenice a její místní části Veselice a Volovka.
Plán k řešení narušení dodávek elektrické energie velkého
rozsahu
Rozsáhlý výpadek v dodávkách elektrické energie (blackout) by
nepříznivě ovlivnil život v celém správním obvodu ORP Náchod.
Plán k řešení narušení dodávek zemního plynu velkého rozsahu
Dlouhodobé výpadky v dodávkách zemního plynu se nepředpokládají i přesto, že naše republika je výhradně závislá na dovozu.
Krizová situace by se řešila pomocí odběrových stupňů, vyhlášení stavu nouze, regulačními opatřeními a upřednostňováním
vybraných odběratelů.
B6. Přehled plánů zpracovaných
podle zvláštních právních předpisů
Havarijní plán Královéhradeckého kraje a Havarijní plán ORP
Náchod – plány jsou zpracovány pro řešení rozsáhlých mimořádných událostí.
Povodňový plán ORP Náchod
Výpis z pandemického plánu
Výpis z traumatologického plánu
Krizový plán ORP Náchod je zpracován na základě §15, odst.
1 písm. d) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů. Dále je zpracován dle požadavků na sjednocení jeho náležitostí a úprav, a to jak pro listinnou tak pro
elektronickou verzi.
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Mmůžete
ÁTE DÍTĚ
V 5.
ČI 9.
TŘÍDĚ
?
Už teď
významně
ovlivnit
jeho
budoucnost!!
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost!!
Už teď můžete
významně
ovlivnit
jeho
budoucnost!!
Jiráskovo gymnázium v Náchodě
Jiráskovo gymnázium v Náchodě
Jiráskovo gymnázium v Náchodě
Den
Den otevřených
otevřených dveří
dveří
Den otevřených dveří

zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na
ve čtvrtek dne 14. ledna 2016.
ve čtvrtek dne 14. ledna 2016.
Program
ve čtvrtek dne 14. ledna 2016.
Program
Od
15.30 do 19.00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní a hudební
Program
Od 15.30 do
19.00 apro
Vás budou
připraveny
interaktivní akce, divadelní a hudební
vystoupení,
výstavy
prezentace
a možná
přijde i kouzelník…
Od
15.30 do
19.00 apro
Vás budou
připraveny
interaktivní akce, divadelní a hudební
vystoupení,
výstavy
prezentace
a možná
přijde i kouzelník…

16.00 - výstavy
AULA -a prezentace
setkání vedení
školypřijde
se žáky
9. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace
vystoupení,
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možná
i
kouzelník…
 16.00
AULA
setkání
vedení
školy
se
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9. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace
o čtyřletém gymnáziu.
 16.00
- AULA
- setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace
o
čtyřletém
gymnáziu.
 17.00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace
o čtyřletém
gymnáziu.
 17.00
- AULA
- setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace
o osmiletém
gymnáziu.
 17.00
- AULA
- setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace
o osmiletém
gymnáziu.
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
o osmiletém gymnáziu.
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na
Vaši
účast se těší vedení
školynai celý
pedagogický sbor.
Podrobnější
naleznete
www.gymnachod.cz.
Na
Vaši účast program
se těší vedení
školy i celý
pedagogický sbor.
Řezníčkova
44 Náchod,
tel. 491 423
243,
e-mail:
sekretariat@gymnachod.cz
Na 451,
Vaši547
účast
se těší vedení
školy
i celý
pedagogický
sbor.
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
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JUDr. Dana Jirmanová
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Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
o osmiletém gymnáziu.
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Na
Vaši účast program
se těší vedení
školynai celý
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účast
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řešení konfliktů mimosoudní cestou

Náchod, Tyršova 59
tel. 721 190 291 www.bezesporu.cz
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

KOUPÍM STARÝ NÁBYTEK
A VEŠKEROU PŮDNÍ VETEŠ
Dobře zaplatím
Likvidace, vyklizení
nemovitostí.
Tel. 777 200 126

Lesy mìsta Náchoda

spol. s r.o.

poøádají

MYSLIVECKÝ PLES
Dne 9. ledna 2016 v sále Sokolovny v Náchodì.
Zaèátek ve 20.00 hodin.
K poslechu a tanci hraje hudební skupina GALILEO BAND.CZ
Pøipravena je bohatá zvìøinová kuchynì.

Vstupné 100,- Kè a 20,- Kè místenka.
Pøedprodej vstupenek na Lesní správì v Montaci.
Odvoz úèastníkù smìr Dobrošov je zajištìn.
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Česká Saar Gummi
V Saar Gummi vyvíjí díly pro Porsche

Saar Gummi Czech, evropský leader ve
výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance
na pozice:
• Manažer logis�ky a lokálního nákupu
• Technolog
• Seřizovač linek
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442
Stolín 105, Červený Kostelec

Vývojové oddělení Saar Gummi Czech (SGC) převzalo
odpovědnost za vývoj dílů pro značku Porsche a spolupracuje s německou vývojovou centrálou na vývoji pro další značky. Červenokostelecký výrobce pryžových těsnění tak dále upevňuje své expertní postavení
v rámci koncernu SaarGummi.
Dnešní pozice českých vývojářů navazuje na strategické rozhodnutí z roku 2010 o budování plnohodnotného vývoje. V té době v SGC pracovali tři vývojáři
a zajišťovali hlavně kompletní vývoj dílů a změnová řízení pro těsnicí systémy na zakázkách pro Škoda Auto. Dnes má oddělení již osm konstruktérů a cílem je do roku 2019 posílit vývojový tým na 10 členů.
K pořízení prostředků pro vývoj využila SGC dotační
programy z evropských fondů, v roce 2011 realizovala
projekt Vývojového a zkušebního centra. Dalším milníkem bude certifikace vývojového procesu v příštím
roce, která vytvoří předpoklad pro posílení vývojové
spolupráce s Technickým centrem SaarGummi v německém Büschfeldu. 		
(pl)

leden 2016

ŠKOLY

MŠ Alšova
Cestou necestou…
Cestou necestou, se světýlkem za světýlkem jsme se vydali 9. prosince naproti
svátkům vánočním.
O půl čtvrté odpoledne jsme rozsvítili
lucerničky a vydali se s rodiči a učitelkami již zmíněnou cestou, necestou.
Došli jsme, svátky vánoční přivítali
a zcela netradičně pro tuto dobu si opekli buřtíky a popili vánoční čajík vonící
po vanilce na zahradě mateřské školy.
Byla to nádhera.
Za všechny ze školky V. Domáňová,
ředitelka MŠ Alšova

MŠ Myslbekova
Učíme se bruslit
V polovině prosince 2015 ukončily děti
z MŠ Myslbekova ulice Náchod kurz bruslení na zimním stadionu. Během deseti
lekcí se naučily hravou formou základům
bruslení, zkusily slalom mezi zvířátky,
hrály si s míči, vozily malá pěnová zvířátka… a v poslední lekci je čekaly závody, soutěže a diplom. Už se těšíme na jaro
na kurz na kolečkových bruslích.
Kolektiv učitelek MŠ, Myslbekova, Náchod

ZŠ BĚLOVES
Jak jsme se chystali nejen na Vánoce…
Výprava za Barborkou na Potštejn
Žáci 1. a 2. třídy odjeli na vánočně vyzdobený, nasvícený a naladěný zámek Potštejn.
Hned po příchodu jsme byli doslova
vtaženi do děje divadelní hry. Poutavě nás

v ní malá Barborka doprovodila až do Betléma. Cestou jsme se setkali s třemi mudrci a dozvěděli se spoustu informací o vánočních zvycích a tradicích. Po skončení
hry jsme se občerstvili v zámecké cukrárně, nakoupili na výstavě nezbytné suvenýry.

kterým nám kromě dětí pomohly i maminky, prostě takové velké rodinné Vánoce. Několik desítek svíček pod pergolou
a vánoční melodie udělaly úžasnou tečku
za předvánočním školním dnem a už nebylo pochyb, že by někdo ze zúčastněných
zůstal na ty krásné svátky nenaladěn.

Po čertu dobré pečení pro čerta
„Co to tu tak krásně voní?“, ptali se rodiče, když si přicházeli do družiny pro své
děti. „No přeci štrúdl pro čerta!!!“, odpovídaly děti. S velkým nadšením strouhaly, válely a plnily těsto jablíčky se skořicí.
S malými cukráři jsme si povídali o tom,
co má kdo rád, proč máme jíst ovoce a zeleninu a jaké potraviny jsou zdravé či nezdravé. A bude ta sladkost vůbec chutnat i čertovi???? S pomocí paní kuchařky
jsme „šišky“ upekli, snědli a věřte, že nezbyl ani kousíček… ten úplně poslední
od nás dostal Mikuláš, za ty dárky přece!

Přejeme všem čtenářům úspěšné vykročení do nového roku!

Běloveské Vánoce
Vyčlenili jsme si na to celý den těsně
před Vánoci a už od rána to ve škole hučelo jako v úle. Připravovali jsme pohoštění pro rodiče, starší děti pomáhaly těm
nejmenším, pekli jsme perníčky, mazali
jednohubky, rovnali cukroví na tácky…
Stromeček a krásný dřevěný betlém už
jsme měli od Adventu, ale ještě jsme museli dozdobit chodby, třídy a také pergolu,
kde jsme se letos rozhodli zazpívat sváteční písničky a koledy. Prvňáčci slavnostní
odpoledne zahájili pásmem roztomilých
básniček a nejstarší děvčata předvedla své
rytmické umění s kelímky. Pak se otevřely naše školní vánoční trhy, kde prezentovali své výrobky nejen děti, ale dokonce
i rodiče. Pro zájemce byly ve vedlejší třídě připraveny výtvarné dílničky a zahlédli jsme vyrábět dokonce i tatínky! Celou
prima atmosféru doplnilo občerstvení, se

ZŠ ZEMANA
ZŠ a MŠ J. Zemana
roztleskala divadlo v polské Polanici
Žáci základní školy speciální ZŠ a MŠ
Josefa Zemana v Náchodě triumfovali se
svým tanečním vystoupením ,,Madagaskar party“ na 3. ročníku Festivalu umělecké tvořivosti osob se zdravotním postižením v Polanicy – Zdrój. Písničky Já tak
rád trsám a Waka waka roztleskaly publikum v honosných prostorách lázeňského divadla. Po krátkém odpočinku při společném tanci se všemi účastníky na pódiu
i pod ním nastalo velké očekávání. Týdny nácviku přinesly ovoce. Za své vystoupení jsme získali hned dvě ocenění: Cenu
za hudební ztvárnění a Cenu Grand Prix
za nejhezčí vystoupení. Měli jsme z toho
všichni velikou radost. Žáci si odváželi
domů mnoho nezapomenutelných dojmů
z nových setkání. Mgr. Libuše Renfusová
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Zprávičky
z Masaryčky
Londýn 2015
V pondělí 23. 11. 2015 jsme dopoledne vyjeli přes Německo, Belgii a Francii
do Anglie. Cesta byla dlouhá a únavná,
ale stála za to. V úterý ráno jsme dorazili
do centra Londýna. Hned první zastávkou
bylo metro a London Eye – tady nám ovšem příliš nepřálo počasí, a tak jsme museli původní plány pozměnit. Prohlídka
pokračovala kolem Big Benu, Westminsteru Abbey, parku Sv. Jakuba, Trafalgarského náměstí a náměstí Piccadilly. Pak už
nadešla ta chvíle, na kterou všichni čekali – rozdělování do našich nových rodin.
Nikdo nevěděl, jestli bude v britské, černošské, indické, nebo nějaké ještě jiné rodině. Nakonec, i přes drobné potíže s jídlem, byli všichni spokojeni.
Další den ráno jsme vyjížděli do londýnských muzeí a odpoledne do školy,
ve které jsme dohromady strávili devět
hodin. Dále jsme viděli nultý poledník
Greenwich, letecké muzeum Duxford,
pevnost Tower a krásné univerzitní město Cambridge.
V sobotu jsme se zase stejnou cestou
vraceli domů. Myslím, že se tento zájezd
povedl a moc jsme si pobyt v Anglii užili.
A hlavně mohli jsme vyzkoušet své komunikační dovednosti v angličtině, nahlédnout do úplně jiné školy, než je ta naše.
V neposlední řadě jsme poznali i mnohdy odlišný životní styl v „dočasných“ rodinách.
Kateřina Divišková, 9. B
Projektový den Route 66
Středa 25. 11. byla pro ZŠ T. G. M. dnem
ve znamení legendární cesty Route 66 vedoucí napříč Amerikou.
Děti se podle vlastní chuti a svých měřítek rozdělily do šesti heterogenních
skupin. V průběhu vyučovacích hodin
putovaly školou a věnovaly se různorodé práci, která kopírovala náplň jednotlivých předmětů. V učebně výtvarné výchovy žáci tkali po vzoru indiánů koberce,
v dílně zeměpisu a přírodopisu vytvářeli mapy států, kterými „Matka cest“ Route 66 prochází. Mapy doplňovali vlajkami,
zajímavostmi přírodovědnými i historickými. Při matematice pracovali s měřítkem mapy, vzdálenostmi, převody kilome-

trů na míle užívané v Americe. Angličtina
byla o porozumění textu, přiřazení obrázků a samozřejmě seznámení s novými slovíčky. Práci s textem považujeme
za důležitou, a tak na žáky čekala i v dílně českého jazyka, kde museli v textu vyhledávat odpovědi na připravené otázky. Nevynechali jsme ani dějepis – určení
událostí, které šly souběžně s budováním
silnice, nebylo vždy snadné.
Poslední zastávkou při putování pak
byla beseda s panem Jaroslavem Černým,
který na motorce projel nejen 2 400 mil
dlouhou Route 66, ale spolu se svými
přáteli navštívil i přilehlé přírodní parky
a rezervace. Cesta se tak protáhla na 5000
mil, tedy více než 8000 km. Náš vzácný
host vyprávěl o cestě samotné, o přípravách na expedici, o tom, koho cestou potkali, co viděli. Dovezl i další sadu fotografií, která doplňovala knihu „Route 66
– 5000 mil legendami USA“ od známého
cestovatele Víta Moudrého, duchovního
otce dané expedice. Kámen z nitra Mohavské pouště a to, že pan Černý skutečně odpověděl na jakýkoli dotaz, jen dokresluje
zvláštní atmosféru celého dne.
Projektový den se vydařil i z pohledu
těch nejdůležitějších – a sice dětí. V samotném závěru zpracovávaly zpětnou
vazbu, jejíž zpracování je učí utřídit si
myšlenky, sdělit názor, vyjádřit se. Nám
učitelům poskytne zase nápovědu, nebo
zkrátka tahák, jak na příští akci.
Za partu učitelů 2. stupně ZŠ T. G. M.,
kterým, stejně jako panu Černému, patří
veliké poděkování
Mgr. Monika Patzáková
Život ve škole
Jaké je to na „Masaryčce“?
Já jsem v 5.B a u nás to chodí takto:
Máme spoustu předmětů, se kterými jezdíme po památkách nebo zajímavostech,
třeba do Botanicusu nebo do ZOO. Máme
hezké hřiště, které využíváme na tělocvik a na různé školní akce. Jeden z našich předmětů je také informatika. Tam se
učíme pracovat na počítačích, mě to velmi baví, je to lehké.
Co dělají učitelé, aby nás ještě lépe učili? Oni sami se učí a taky vymýšlejí nové
metody, jak by nás mohli učit. Učí nás formou hry a ptají se nás na naši představu nadcházejícího roku. Pak také existují
metody, jako třeba pětilístek nebo VCHD
(vím, chci vědět a dozvěděl jsem se). Toto

jsou zatím všechny metody, které známe,
ale věřím, že nás jich naučí ještě více.
A teď něco na závěr: Já doufám, že se
vám můj článek líbil a někteří z vás se
na „Masaryčku“ přihlásí. A to nejlepší je
na tom to, že „Masaryčka“ je výborná
škola, a že se pořád zlepšuje.
Kristýna Schmidtová, 5. B
Zápis
Čas letí … Nedávno jsme přivítali prvňáčky a už chystáme zápis do 1. tříd.
Ve spolupráci s vedením mateřských škol
připravujeme tento „důležitý den“ pro
předškoláky tak, aby byl klidným a slavnostním předělem v jejich vzdělávací dráze. Děkujeme náchodským mateřským
školám za spolupráci a jejich účast při zápisu do 1. tříd, které si moc vážíme. Účast
pedagogů z MŠ, kteří děti znají, významně přispívá ke snížení obav předškoláků,
jak zápis zvládnou.
Zápis v naší škole proběhne ve čtvrtek 21. ledna a v pátek 22. ledna 2016,
v obou termínech Vám budeme k dispozici od 14.00 do 17.00 hodin. Prosíme rodiče, aby si s sebou přinesli občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Rádi bychom Vás také pozvali na „Týden otevřených dveří“, který proběhne
od 11. do 15. ledna 2016. O tom, jakým
způsobem výuku vedeme a k jaké vizi
směřujeme, Vás pravidelně informujeme.
V průběhu „Týdne otevřených dveří“ můžete nahlédnout přímo do výuky ve všech
třídách naší školy. Do prvních tříd zveme rodiče na první dvě vyučovací hodiny,
na další projevily zájem některé náchodské mateřské školky.
Ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 16.00 hodin připravujeme mimořádné setkání,
kde uvidíte videoukázky z výuky v Nové
třídě, na kterých Vám představíme pedagogické postupy a principy uplatňované
v této třídě.
Těšíme se na Vás!
Tým pedagogů 1. stupně

leden 2016

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Milí čtenáři Náchodského zpravodaje,
zatímco ve chvíli, kdy se toto číslo připravovalo pro tisk, vrcholily ve většině
domácností přípravy na vánoční svátky
a rozloučení s končícím rokem 2015, v momentě, kdy čtete tyto řádky je naopak
ta nejpříhodnější situace popřát Vám
do roku přicházejícího jen to dobré a poděkovat Vám za Vaši čtenářskou přízeň.
Dříve, nežli tak učiníme, dovolte nám
prosím krátké ohlédnutí za uplynulými
čtyřmi měsíci očima těch, pro které bylo
toto období doslova zlomové, tedy našich
prvňáčků.
Stihli toho opravdu hodně a podle slov
jejich paní učitelek udělali od začátku
školního roku veliký pokrok. Bezpečně se
pohybují po „své“ budově v Sokolské ulici, umějí si pohlídat a uklidit svoje věci,
samostatně se připravují na vyučování
a jsou schopni pomáhat si navzájem.
Už se také skamarádili s některými písmeny naší abecedy. Přečíst umí už všechny samohlásky a k tomu ještě písmenka p,
s, l, m, t, a j. Některá z nich umějí dokonce
už i napsat. Z písmenek skládají slabiky,
celá slova i jednoduché věty. Statečně prý
zvládají také svoji první učebnici – Slabikář, který mají již od listopadu. Tehdy
si však tuto veledůležitou knihu, která je
klíčem k celému jejich čtenářskému umění, museli na Slavnostech slabikáře nejen
zasloužit, ale dokonce i statečně vybojovat. (ws). Někteří žáci prý dokonce čtou
tak plynule jako zkušení čtenáři.
Kroky přímo mílovými postupují děti
i v matematice. Rozpoznávají čísla 0–8,
a čísla od 0 do 6 zvládají už i napsat. Počítají jednoduché příklady, porovnávají,
nakupují, stavějí stavby z kostek a tvoří plány těchto staveb. Práce v matematice je díky netradičním způsobům práce moc baví.
Kromě čtení, psaní a počítání třídí zvířátka v lese i na statku, snaží se zorientovat v sortimentu ovoce a zeleniny či
zkoumají taje kalendáře. Povídají si o rodině, sourozencích a příbuzných. Malují,
zpívají, cvičí. Některé třídy již mají za sebou, jiné před sebou pět lekcí bruslení pod
vedením lektorky a všichni zvládli beze

ŠKOLY
ztrát návštěvu družiny sv. Mikuláše pod
patronací spolužáků ze třídy 8. C. Prostě,
tu svoji první třídu si řádně užívají.
Tolik prvňáčci ze zorného úhlu jejich
„třídních“.
A co na to oni sami?
Ve škole byly děti nejvíce překvapeny hernou, sezením na židlích, dataprojektory, sešity, paní učitelkou, chováním
některých spolužáků, vyráběním, plyšovým talismanem myšky Bláňi či kuličkovou modelínou.
Fajn prý je i družina, obrázky ve třídách, přestávky, úsměv paní učitelky, psaní v písance a herna. Naopak menší oblibě
se těší ranní vstávání, vyrušování, těžká
taška či domácí úkoly.
Do budoucna se děti těší na němčinu,
ruštinu (a když už jsme u cizích jazyků,
musím zmínit, že právě díky Výzvě 56
MŠMT se na intenzivních zahraničních
jazykových kurzech v Německu a Velké
Británii zdokonalilo díky prostředkům
z OPVK patnáct vyučujících cizích jazyků), dále pak na návštěvy kina, pokusy
v laboratořích a školní výlety.
A závěr „prvňáckého“ ohlédnutí bude
patřit paní ing. Kabrhelové, která má své
„žížalky“, jak jim s oblibou říká, na starosti v učebnách výpočetní techniky.
„…Po uplynutí dvou vyučovacích hodin si
paní učitelka obě party děti odvedla. Zůstala
jsem v učebně chvilku sama. Po běžné kontrole počítačů jsem se nad svěřenými špunty zamyslela.
Jsou jiní, než bývaly děti před dvaceti lety.
Je jim jasné, že nula není písmeno o. Umí
vzít do ruky myš, umí si nasadit sluchátka,
nepletou si monitor s televizí. Doma mají
většinou počítač nebo tablet. Ale mají stejné problémy s mluvením (některá příjmení
jsem opravdu nerozuměla), mají stejné problémy s obouváním a oblékáním. A hlavně:
občas mají naprosto stejné problémy s námi,
dospěláky.“ (ws – celé zamyšlení uvádíme
na webových stránkách města)
Tak, vážení čtenáři, ještě si Vás dovolíme pozvat na náš Den otevřených dveří 1. tříd v Sokolské ulici dne 12. 1. 2016,
a to od 8.00 do 16.00h, a teď už Vám, konečně, ze srdce popřejeme ono šťastné
vykročení do nového roku plného zdraví,
štěstí, lásky, spokojenosti a příjemných
chvilek s naším sloupkem.
PF 2016
Kolektiv ZŠ Komenského

Základní škola, Náchod
Komenského 425

Vás zve na
Den otevřených dveří
v budově 1. tříd v Sokolské ulici
v úterý 12.1.2016
od 8:00 do 16:00 hodin
www.komenskehozsnachod.cz

ZŠ PLHOV
Dopoledne otevřených dveří na Plhově
V sobotu 12. prosince bylo v plhovské
škole plno – vyučujících, dětí, rodičů. Již
tradičně jsme měli otevřeno, abychom
ukázali budoucím prvňákům a šesťákům,
jakou školu jim nabízíme.
Bylo možné navštívit výuku matematiky v prvních třídách, hodinu angličtiny
ve druhé třídě. Vysokou návštěvnost zaznamenaly také výtvarná dílna, keramika, další angličtina s žáky 1. stupně, v kuchyňce jsme měli napečeno. Otevřeli jsme
a představili i odborné pracovny na druhém stupni, sportovalo se v tělocvičnách.
Součástí dne otevřených dveří byla i vánoční výstava. Vždy v době předvánoční vyzdobíme školu a rodičům a v týdnu
po dopoledni otevřených dveří také mnoha třídám náchodských mateřských škol
připomeneme, že Vánoce jsou za dveřmi.
Ve dnech 21. a 22. ledna 2016 proběhne zápis do prvních tříd. Den otevřených
dveří byl pozvánkou k zápisu, těšíme se
na budoucí prvňáky i jejich rodiče, rádi je
u nás v plhovské škole přivítáme.
Vladimír Honzů

FOTOKNIHY, FOTOKALENDÁŘE
vyrábíme přímo v Náchodě
na

www.fotopress.cz

snadno a rychle zhotovíte
svůj kalendář nebo fotoknihu
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Na španělském velvyslanectví
s ACADEMIA MERCURII
Skupina studentů španělského jazyka studující na Academia Mercurii Náchod se vypravila do Prahy za poznáním
kultury, historie a současnosti Španělska. Neobyčejně zajímavá byla návštěva
španělského velvyslanectví, kde studenty přijal a příjemně s nimi pobesedoval
konzul a kulturní rada zastupující Španělsko v ČR pan Pablo Rupérez Pascualena. Po návštěvě ambasády následoval
kulturní program „Španělsko křížem
krážem“, který pořádala agentura Fiesta Flamenca. Program zahrnoval krátký
koncert představující různé styly hudby
a tance Flamenco, kde studenti mohli obdivovat úžasnou hru na flamenco kytaru,
hudební nástroj cajon a obdivuhodné taneční výkony stylově oblečené tanečnice. Následovaly workshopy, kde si studenti vyzkoušeli flamencové prvky „palos“,
hru na cajones, někteří se i odvážně zapojili do tance či zkoušeli použít při tanci
flamenco doplňky baston a mantón. Další workshopy zahrnovaly zábavné procvičování znalostí španělské literatury,
zeměpisu a jazyků Španělska, zakončené zábavným kvízem. Příjemnou tečkou
na závěr byla ochutnávka „tapas“ – vynikajících španělských jednohubek a dalších španělských delikates.

Náchodský zpravodaj
budeme bydlet? Budeme všemu rozumět?
Jak se dostaneme autobusem na smluvené místo? Jak bude vypadat výuka? Budeme na to stačit?
Naše obavy byly ale zbytečné. Vše jsme
zvládli na jedničku. Anglické rodiny byly
přívětivé a ochotné nám vždy se vším pomoci. Výuka proběhla v hotelu Hilton,
naši lektoři pro nás měli pochopení a dodali nám chuť i sebevědomí. Jazykové zábrany padly a my pochopili, že mluvit anglicky není takový problém, jak jsme si
původně mysleli.
Prošli jsme si nejen lázeňské město
Brighton se svým pověstným zábavným
molem a pohádkovým Královským pavilonem, ale navštívili jsme několik dalších míst typických pro jižní pobřeží. Zaujaly nás vysoké útesy Beachy Head, kde
jsme trochu zápasili se silným větrem,
a starobylé město Lewes, které už Daniel Defoe nazval jako nejkrásnější město
Anglie. Mohli jsme obdivovat architektonickou krásu anglických katedrál v městě
Chichester a Arundel, které se dále pyšní
jedním z největších hradů v zemi. Nezapomněli jsme ani na místo, kde se odehrála jedna z nejvýznamnějších bitev Anglie,
a tím je město Hastings.
Než jsme se s Anglií rozloučili, strávili jsme poslední den v její metropoli. Zde
nás nejvíce zaujalo zajímavé propojení
historie se současností, tajemný středověk Toweru a moderní mrakodrapy s vtipnými názvy. Vyhlídková jízda lanovkou
nad řekou Temží a nad večerním rozzářeným Londýnem byla krásným zakončením našeho anglického výletu.
Mgr. Kateřina Francová,
Ing. M. Novotný, Ing. P. Janeček a žáci 2.A

STAVEBKA

Logolink horizontální základní

Cesta za poznáním
První sobota v listopadu, to byl den,
kdy nám začala dlouhá cesta za poznáním
krás jižní Anglie, cesta, při které jsme si
ale především chtěli otestovat naše znalosti
z anglického
jazyka.
Logolink
horizontální
zkrácený
Ještě před rozbřeskem jsme se v Calais
nalodili na trajekt, a než jsme se stačili
rozkoukat, už jsme obdivovali bílé křídové útesy v záři vycházejícího slunce.
Náš autobus vyrazil směr Brighton.
Hned po příjezdu se na nás sesypaly informace všeho druhu a my byli trochu zaskočeni tím, jak to vše dopadne. V jaké rodině

OBCHODNÍ AKADEMIE
Jak jsem se dostala do Berlína
S německým jazykem jsem se setkala až v prvním ročníku Obchodní akademie Náchod. Už tehdy mě začal velmi bavit a při učení mě napadlo, jaká je tam asi
kultura, jak se lidé k sobě chovají nebo
co jedí a že se tam chci podívat. Prozatím jsem měla možnost prozkoumávat Německo pouze po internetu. Dokud se mi
ve čtvrtém ročníku nenaskytla možnost

zúčastnit se jednoho z jazykově – vzdělávacích pobytů, které naše škola zorganizovala na základě Výzvy 56 MŠMT. Byla
to jedinečná nabídka – jet do Německa,
být ubytována u německé rodiny, navštívit památky, chodit každý den do školy
a učit se s rodilým mluvčím. Ve škole jsme
měli možnost se rozhodnout, zda do Anglie nebo do Německa. Moje volba byla jasná – Berlín.
Cestu jsme my, dvacet dva žáků OA Náchod, podnikli autobusem se zastávkou
v překrásných Drážďanech. Paní průvodkyně Květa nám poskytla informace o historii města. Ze všech památek mě nejvíc
zaujal Zwinger a Frauenkirche. Když jsme
dojeli do Berlína, všichni už začínali být
nervózní, protože jsme se měli setkat
s našimi německými rodinami. Báli jsme
se, že budeme u nepříjemných lidí. Nakonec jsme já a tři mé kamarádky poznaly milou a veselou paní, která si s námi
ráda povídala. Moc se mi v rodině líbilo a jejich jídlo mi chutnalo. Každý den
se vstávalo okolo půl sedmé a v osm hodin jsme všichni měli být na stanovišti.
Tam nás vyzvedl autobus a dopravil nás
do školy na tříhodinovou výuku. Po jejím
skončení nás autobus odvezl k památkám nebo jsme tam došli pěšky. A paní
průvodkyně nám ke všemu poskytla výklad. Viděli jsme spoustu věcí jako třeba 368 metrů vysokou věž Fernsehturm
nebo Pergamonmuseum s Ištařinou bránou, Braniborskou bránu a také zničený
památný kostel Viléma I. Další den jsme
se jeli podívat do města Postupim na krásný zámek Sanssouci. Předposlední odpoledne našeho zájezdu jsme viděli Berlínskou zeď, jejíž pozůstatky jako by zamrzly
v čase a dávaly tušit, kolik tajemství a lidských osudů s ní bylo spjato. Ze všech památek se mi asi nejvíce líbil Pomník obětem holocaustu.
Z Německa domů se mi nechtělo ani
trochu. Rozloučení s rodinami bylo smutné. A jestli mi tento zájezd něco dal? Myslím, že jsem si trochu jistější v jazyce, dokonce mám takový pocit, že zvládnu říct
cokoliv, i když neznám úplně všechna slovíčka. Jsem ráda, že jsem mohla poznat
lidi v Německu, jejich kulturu, stravování, jazyk a zvyky. Pro mě osobně to byla
velká využitá šance. Myslím si, že každý
by se měl alespoň jednou do Německa podívat, já to plánuji víckrát!
Pavlína Hilscherová
4.A Obchodní akademie Náchod

leden 2016

POZVÁNKY

POZVÁNKA K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
dne 21. a 22. ledna 2016 vždy od 14 do 17h
Nabízíme: malé počty dětí ve třídách, individuální přístup k dětem,
školní družinu od 6.30h – 16h, celoroční akce pořádané pro děti
i rodiče, školu v blízkosti lesa, řadu zájmových kroužků:
– sportovní a flétna

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

- anglický jazyk a deskové hry
- náprava pro děti s obtížemi
ve čtení a psaní

LEDEN 2016

- tanečky a dramatický kroužek

 sobota 2. 1. 2016

- přírodovědný a zdravotní

od 14.00 hod. do 16.00 hod. - od 17.00 hod. do 19.00 hod

Den otevřených dveří 12. 1. 2016 od 9 do 15h.

 neděle 3. 1. 2016

Kontakt: tel: 491 423 638

od 14.00 hod do 16.00 hod.

Přijďte nás navštívit!

email: zs.nachod.babi@tiscali.cz

K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte.

 sobota 9. 1. 2016
od 14.00 hod. do 16.00 hod - od 17.00 hod. do 19.00 hod
 neděle 10. 1. 2016
od 14.00 hod do 16.00 hod.
 sobota 16. 1. 2016
od 14.00 hod. do 16.00 hod - od 17.00 hod. do 19.00 hod
 neděle 17. 1. 2016

kurs P S Y CH O M O T O R I K Y

od 14.00 hod do 16.00 hod.
 sobota 23. 1. 2016
od 14.00 hod. do 16.00 hod - od 17.00 hod. do 19.00 hod
 neděle 24. 1. 2016
od 14.00 hod do 16.00 hod
 sobota 30. 1. 2016
od 14.00 hod. do 16.00 hod - od 17.00 hod. do 19.00 hod
 neděle 31. 1. 2016
od 14.00 hod do 16.00 hod
www.zimni-stadion-nachod.cz

Tel: 491 426 021

Sokolská župa Podkrkonošská pořádá
v sokolovně v Náchodě v sobotu 16. ledna 2016
od 9 do 13 hodin

zimni.stadion@mestonachod.cz

Účastníci si na sobě vyzkouší jak odstranit stres a dosáhnout tělesné a duševní pohody ve společnosti dalších lidí.
Zájemci o účast na tomto kursu se mohou přihlásit do
středy 13. ledna na mail: zpodkrkonosska@seznam.cz
nebo telefonní číslo: 491 423 380
Příspěvek na úhradu nákladů: od nečlenů ČOS 100 Kč, na
legitimaci ČOS 50 Kč (cvičitelé zdarma).

15

MODRÁ LINKA
Náchodský zpravodaj

POZVÁNKY, INZERCE

NÁCHOD - KUDOWA ZDRÓJ - KARŁÓW
TA M

S KI BUSY

KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

P O L S K O

Adršpach

Trutnov
Odolov

Teplice
nad Metují

Rtyně v Podkrkonoší

Č E S K Á
R E P U B L I K A

čas
17.05
17.03
17.01
17.00
16.55
16.40
16.30

ČERVENÁ LINKA

Broumov

NÁCHOD - HRONOV - ČERVENÝ KOSTELEC - ÚPICE
MALÉ SVATOŇOVICE - ODOLOV

Police
nad Metuji

TA M

Hronov

Wambierzyce

Karlów

Červený Kostelec

Z PĚT

odjezd • zastávky • příjezd
Náchod, aut. st.
Náchod, Běloves, Ida
Náchod, CLO
Kudowa Zdrój, Slone, CLO
Kudowa Zdrój
Karłów, Błedne skaly
Karłów
Jede pouze v sobotu od 26.12.2015 do 27.2.2016

Radków

Úpice

O D KUD - K A M

čas
12.15
12.17
12.19
12.20
12.27
12.38
12.50

Kudowa Zdrój

Náchod

O D KUD - K A M

čas
9.00
9.10
9.20
9.40
9.50
10.05
10.15
10.25

Z PĚT

odjezd • zastávky • příjezd
Náchod, aut. st.
Velké Poříčí, pošta
Hronov, aut. st.
Červený Kostelec, aut. st.
Rtyně v Podkr., aut. st.
Úpice, most II. odboje
Malé Svatoňovice, žel. st.
Odolov, hostinec

čas
11.15
)
)
11.00
10.50
)
10.40
10.30

Jede pouze v sobotu od 26.12.2015 do 27.2.2016

Nechte se dovézt do turisticky zajímavých míst
Kladského pomezí a polských Stolových hor, kde je pro Vás
udržováno více než 300 km běžeckých stop.
Foto: Jan Záliš © 2015
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Několikakilometrové hřebeny Jestřebích nebo Javořích hor, pohádkové zimní Adršpašskoteplické skalní město, romantické Broumovské stěny… Krajina Kladského pomezí je v zimních
měsících nejen krásná, ale svým reliéfem také vhodná pro běžecké lyžování.
Pozvolná stoupání, mírné sjezdy, krásné a daleké rozhledy do kraje – to jsou charakteristické
znaky běžeckých stop ve zdejším regionu.
Vyznavačům bílé stopy je k dispozici téměř 300 udržovaných tratí, které jsou propojeny i se
sousedním Polskem, s oblastí národního parku Góry Stolowe. Garantem projektu „Lyžařské
běžecké trasy v Kladském pomezí“ je společnost pro rozvoj cestovního ruchu Branka, o.p.s.
Údržba stop je spolufinancována z prostředků Královéhradeckého kraje. Branka, o.p.s.
spolu s místními organizacemi zajišťuje údržbu v oblasti Jestřebích hor, okolí Dobrošova u
Náchoda, okolí Machova, Teplic nad Metují, Police nad Metují a v oblasti Broumovských
stěn a hraničních Javořích hor. Je našim velkým přáním, aby Vám bílá stopa přiblížila krásy
Kladského pomezí, abyste si z ní odvezli pěkné zážitky a třeba se k nám do regionu rádi vrátili i
v létě. V zimním období zajíždí o víkendu vybrané spoje autobusové linky Police nad Metují Teplice nad Metují až ke Ski areálu Kamenec.

ADRŠPACH
BROUMOV

TEPLICE N. MET.

POLICE N. MET.

MALÉ SVATOŇOVICE
ÚPICE
ČERVENÝ KOSTELEC

HRONOV

NÁCHOD
ČESKÁ SKALICE

CDS
NÁCHOD

www.kladskepomezi.cz

P O L S K O

JAROMĚŘ

NOVÉ MĚSTO N. MET.

PRAHA

ski.kladskepomezi.cz

leden 2016

MIKULÁŠ
s Nadačním Fondem
Šárky Birke
V OS Cesta není snad nikdo, kdo by se
netěšil na Mikuláše. Ten letošní Mikuláš
byl však trochu výjimečný. Uskutečnil se
pod záštitou Nadačního Fondu Šárky Birke a nekonal se jako vždy v budově Stacionáře Cesta, ale v příjemném prostředí privátního Sport clubu v Bělovsi.
Celou akci zahájili žáci ZŠ Plhov ze
4. B., pod vedením paní učitelky Renáty
Langenbergové, svým dokonale sehraným hudebně-divadelním vystoupením.
Nevím, zda si někdo z těchto dětí vůbec
všiml, kolik radosti vnesly jejich krásné
vánoční písničky mezi kamarády z náchodského stacionáře.
No a pak přišla „bomba“ – nebo lépe
řečeno, pak přišel opravdový kouzelník.
A nebyl to nikdo jiný než slavný pan Miloš
Malý z Muzea Magie v Jaroměři. Jeho vystoupení bralo všem dětem dech. Po skončení exhibice jsem zahlédla malého chlapce, který z kouzelníka nespustil za celou
dobu oči. Pak se na něj přilepil a polohlasně, aby to slyšelo co nejméně lidí, zaškemral: „Pane Malý, řekněte mi, jak jste to
vyčaroval, já to nikomu neprozradím…“.
Když pan kouzelník odešel, nebo možná
odletěl na létajícím koberci, kdo ví, vkráčel do sálu důstojným krokem ten, na kterého tu všichni čekali. Pan Mikuláš v doprovodu krásného anděla a poťouchlého,
špinavého čertíka. Rázem všechno ztichlo. Řinčení čertova řetězu udržovalo klid
a kázeň po celou dobu návštěvy pana Mikuláše. Čtení z knihy hříchů, mezi dětmi
moc velký úspěch nesklidilo, ale s nadílkou od bílého anděla byli očividně všichni spokojení.
Za krásného Mikuláše bych ráda poděkovala především Nadačnímu Fondu Šárky Birke, panu Ladislavu Exnerovi (Sport
Club), panu Miloši Malému (Muzeum Magie Jaroměř), Pekárnám a Cukrárnám Náchod a panu Otakaru Černému (divoká
kosmetika).
Denisa Voborníková
ředitelka OS Cesta Náchod

***

KLADSKÉ POMEZÍ

První skibusy
Kladského pomezí
vyrazily na konci prosince
Zimní sezóna je v plném proudu a první skibusy Kladského pomezí již vozí nejen lyžaře, ale i turisty za jejich zimními
dobrodružstvími. Proto neváhejte a vydejte se na výlet bez auta.
Od 26. prosince 2015 do 27. února 2016
jezdí každou sobotu dvě linky skibusů.
První vede z Náchoda přes Hronov, Červený Kostelec, Malé Svatoňovice, nově i přes

Úpici na Odolov a druhá jezdí z Náchoda přes Kudowu Zdrój do Karłówa. Každoroční provoz skibusů v Kladském pomezí organizuje a propaguje společnost
Branka, o. p. s., zabývající se rozvojem cestovního ruchu.
V Kladském pomezí každoročně probíhá úprava přibližně 300 km lyžařských
tratí, kterou rovněž zajišťuje Branka,
o. p. s. a to ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Mapa upravovaných lyžařských tratí je nově k dostání v zimním
čísle turistických novin Kladského pomezí. Podrobné jízdní řády skibusů, aktuální
sněhové zpravodajství a tipy na lyžařské
výlety naleznete na ski.kladskepomezi.cz,
nebo na www.kladskepomezi.cz.

Fundacja Qdowa a Déčko Náchod

motivují obyvatele pohraničí ke studiu jazyka sousedů
Středisko volného času Déčko je příFundacja
Qdowa
a Déčko Náchod
Fundacja
Qdowa
(Kudowa
Zdrój)
a
Střespěvkovou
organizací města Náchod. Již
motivují obyvatele pohraničí ke studiu jazyka sousedů
disko
volného
času
Déčko
Náchod
vás
50
let
pracuje
s mládeží.
Fundacja Qdowa (Kudowa Zdrój) a Středisko volného času Déčko Náchod vás zvou na motivační
prezentaci
"Polština
zábavná a užitečná".
Prezentaci v rámci
projektu "Se sousedy si
zvou
na- lehká,
motivační
prezentaci
„Polština
Fundacja Qdowa je neziskovou organirozumíme" podpořeného Mezinárodním visegradským fondem povede na Náchodsku rodilý (česky
mluvící)
lektor. Prezentace
v oblasti Kudowy
Zdrój zajišťují pracovnice
Déčka Náchod.
– polský
lehká,
zábavná
a užitečná“.
Prezentazací působící převážně na poli vzděláváCílem projektu je zvýšit motivaci obyvatel Kladského pomezí učit se jazyk sousedů a podpořit tím i
ci
v
rámci
projektu
"Se
sousedy
si
rozunavazování četnějších a užších přeshraničních vztahů. Během interaktivních setkání s žáky 2. stupnění a rozvojové pomoci.
základních škol, studenty středních škol i s dospělými zájemci si účastníci ověří, jak moc už polsky
míme" podpořeného Mezinárodním vise(respektive česky) rozumějí, a kdy si pouze myslí, že rozumějí.
gradským
fondem
povede
Ne všichni
si možná uvědomujeme
různé možnosti
praktickéhona
využitíNáchodsku
sousedského jazyka ani to, že
učení se blízkého jazyka může být i dobrou zábavou. Ukázkové hodiny byly uspořádány v několika
rodilý
(česky
mluvící)
polský
lektor.
náchodských školách, v knihovně a v mateřském centru Macíček v Déčku
Náchod. PreV nejbližší době
prezentace proběhnou také v Akademii Mercurii (15.12 od 11:45 do 12:30 a od 12:40 do 13:25). Další
zentace
v oblasti
zajišťují
příležitosti
k ověření jazykových
schopnostíKudowy
nabídneme v lednuZdrój
2016 (o přesných
termínech budeme
včas informovat na webu a facebookovém profilu Déčka Náchod).
pracovnice Déčka Náchod.
Středisko volného času Déčko je příspěvkovou organizací města Náchod. Již 50 let pracuje s mládeží.
Cílem projektu je zvýšit motivaci obyFundacja Qdowa je neziskovou organizací působící převážně na poli vzdělávání a rozvojové pomoci.
vatel Kladského pomezí učit se jazyk sousedů a podpořit tím i navazování četnějších a užších přeshraničních vztahů.
Během interaktivních setkání s žáky
2. stupně základních škol, studenty střed- Fundacja Rozwoju Inicjatyw
ních škol i s dospělými zájemci si účast- Lokalnych Qdowa
níci ověří, jak moc už Středisko
polsky
(respektive ul. Kościuszki 124B
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Qdowa
volného času Déčko
ul. Kościuszki 124B
Zámecká 243
česky) rozumějí, a kdy 54700
si pouze
myslí, že 57-350 Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój
Náchod
tel. +48 727 464 852
tel. +420-491 428 744
tel. +48 727 464 852
rozumějí.
anna.chelminska@qdowa.org.pl
decko@deckonachod.cz
www.facebook.com/Qdowa
https://www.facebook.com/groups/54531929205/ anna.chelminska@qdowa.org.pl
Ne všichni si možná uvědomujeme
růzwww.qdowa.org.pl
http://www.deckonachod.cz/
né možnosti praktického využití soused- www.facebook.com/Qdowa
ského jazyka ani to, že učení se blízkého www.qdowa.org.pl
jazyka může být i dobrou zábavou. Ukáz- Středisko volného času Déčko
kové hodiny byly uspořádány v několika Zámecká 243
náchodských školách, v knihovně a v ma- 547 00 Náchod
teřském centru Macíček v Déčku Náchod. tel. +420-491 428 744
Nejbližší příležitost vše si ověřit na vlast- decko@deckonachod.cz
ní kůži budete mít 22. 1. v 17.00 v ICM https://www.facebook.com/groups/54531929205/
http://www.deckonachod.cz/
Klub Hnízdo (SVČ Déčko Náachod).
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Qdowa
ul. Kościuszki 124B

Středisko volného času Déčko
Zámecká 243
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PRIMÁTOR, ARCHA

Náchodský zpravodaj

Weizenbier přivezl z Bruselu zlato
Zlatý PRIMÁTOR v Bruselu
Zlatou medaili na mezinárodní soutěži Brussels
Beer Challenge 2015 získal svrchně kvašený pšeničný Weizenbier z Náchodského pivovaru PRIMÁTOR. Již
druhé prvenství ve významné světové soutěži během
dvou let dokazuje špičkovou kvalitu tohoto speciálního
piva s nezaměnitelnou chutí a vůní.
Na čtvrtém ročníku soutěže BBC testovalo 75 odborných posuzovatelů více než 1100 vzorků piv z 30 zemí
světa. Z českých zástupců uspěl tentokrát pouze Náchodský pivovar a nebylo to pouze zlaté vítězství piva
Weizenbier, ale bronzovou medaili také získal další speciál PRIMÁTOR Premium Dark.
Náchodští pivovarníci mají z úspěchu velikou radost
a dalšího zahraničního titulu si velice váží. Sládek pivovaru Petr
Kaluža vítězství v kategorii pšeničných piv okomentoval slovy:

„Zlato Náchodského Weizenbieru získané v pivovarské Mekce je pro nás chloubou a oceněním naší práce. Je to pro nás současně i potvrzením, že jsme se
vydali správnou cestou kvality bez kompromisů“.
O své dojmy se s námi podělila exportní manažerka Romana Jansová, která dodala: „Belgii vnímáme
jako zemi pyšnící se odbornou pivní znalostí a mezinárodním renomé. Proto je pro nás účast v soutěži
Brussels Beer Challenge výzvou a zároveň úžasnou
příležitostí poměřit se s pivovary z různých zemí.
Právě mezinárodní úspěchy oceňují naši zahraniční partneři nejvíce. Weizenbieru se daří, meziročně
nám stoupl prodej o 30 % a spolu se světlým ležákem zůstává vlakovou lodí exportu“.

Modernizace sítě UPC

v Náchodě přináší rychlý internet
a interaktivní TV
Co všechno mohou obyvatelé Náchoda
čekat od své televize?
Televize je běžnou součástí každé domácnosti. Mnohdy funguje jako centrum
domácí zábavy a společně s rozvojem moderních technologií už není jen pasivním
médiem, ale rádcem, společníkem a branou do světa filmových zážitků.
Náchod má od prosince k dispozici
modernizované služby od UPC. Nyní má
přes 4 400 náchodských domácností možnost využívat interaktivní televizi Horizon, která propojuje živé televizní vysílání, internetové aplikace, televizní archiv,
ale i neomezenou videotéku se stovkami
filmů, dokumentů a seriálů. Zásadně tak
rozšiřuje možnosti, které doteď nabízela
klasická televize.
Interaktivní televize
s videotékou v televizi i v mobilu
Interaktivní televize Horizon od UPC
přináší více než 130 televizních kanálů,

z nichž se vysílá 49 v HD rozlišení. Díky
uživatelsky příjemnému rozhraní, které
se ovládá velmi intuitivně, si každý divák
najde to své. Navíc si prostřednictvím mobilní aplikace Horizon Go vychutnáte své
oblíbené pořady, i když zrovna nesedíte u TV. Aplikaci můžete snadno využívat až na 4 chytrých zařízeních (telefony,
tablety), anebo na svém notebooku a filmové zážitky, kurzy vaření, nebo sportovní přenosy zhlédnete i mimo domov
se svými přáteli.
Součástí Horizon je také neomezená videotéka My Prime, kterou je možné sledovat jak na vaší TV, tak i prostřednictvím
aplikace Horizon Go. K dispozici máte více
než 1 000 titulů zahrnujících filmy i seriály jako jsou Vlk z Wall Street, Rivalové
nebo Nymfomanka, z českých filmů pak
například Příběh Kmotra, Okresní přebor
nebo Pelíšky. Děti ocení tradiční české pohádky Tři oříšky pro Popelku, Tři veteráni nebo Lucie postrach ulice.
Internet, televize
i telefon pod jedním účtem
U UPC můžete využívat i megarychlé internetové tarify s rychlostmi 100, 200 a 300 Mbit/s. Výhodou modernizace sítě UPC
v Náchodě je především možnost
využití celé nabídky služeb – interaktivní televize na doma i na cesty, internetu a telefonu. Všechny
služby tak můžete pohodlně spojit pod jedním účtem.
Detailní informace k modernizaci sítě a službám UPC dostupným v Náchodě naleznete na speciální webové stránce www.upc.cz/
modernizace.

Co nového v Arše?
Konec roku 2015 jsme si v neziskovce
Dokořán zpestřili jednou nevšední a jednou tradiční akcí.
Na konci listopadu jsme se zapojili
do projektu náchodských městských služeb „Sázení stromků“. Tato akce probíhala
na Kašparáku, kde jsme se sešli s pracovnicí Městského úřadu z Odboru životního prostředí, s pracovníky Technických
služeb ze střediska údržby zeleně a s dětmi z Archy, kterých přišlo i přes nepřízeň
počasí celkem patnáct. Nejdřív nám bylo
vysvětleno, proč je třeba vysazovat nové
stromky a jak se o ně starat – co jim prospívá a co naopak škodí. Po krátké přednášce došlo na samotnou akci. Děti si rozebraly zahradnické náčiní a rozdělily
se do tří skupinek, přičemž každá z nich
měla za úkol zasadit svůj stromek. Každý
tak mohl zjistit, jak je tato činnost náročná, ale zároveň i prospěšná – a to jak pro
okolní prostředí, tak i pro samotné obyvatele. Dětem se práce se stromky líbila
a po vysázení a zalití stromků se přesunuly na zdejší hřiště, kde zakončily zážitkové odpoledne hraním her. Za přípravu
tohoto projektu pořadatelům akce ještě
jednou děkujeme.
Tradiční akcí pořádanou už podeváté byla vánoční besídka. Konala se v prostorách Archy 22. prosince a byla zároveň posledním letošním otevíracím dnem
Archy. Hlavním tématem bylo předávání
cen dětem, které uspěly na prvních místech v celoroční soutěži „Piráti a námořníci“, kde sbíraly body za doučování, vědomostní soutěže, sportovní činnosti a další
aktivity.
V novém roce je Archa opět otevřená
od 4. ledna každý pracovní den.
Pavla Schreiberová,
sociální pracovnice Archy, Dokořán z. s.

***
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SZP NÁCHOD, MUSICA VIVA

Adventní těšení 25. 11. 2015

MUSICA VIVA v Opavě

Adventní odpoledne v restauraci Sokolovna v Náchodě se opět velmi zdařilo.
Paní předsedkyně Olga Frühaufová,
přivítala všechny přítomné, poděkovala
majitelům restaurace za pochopení pro
náchodské zdravotně postižené a vstřícnost s pohoštěním.
Na zahájení se nám představila paní
Zdenička Dušková, Dis. rodačka z Náchoda, která je zapálená „nemocí“ zvané
husky. Z jednoho psího tahouna se stali postupně majiteli šesti-členné smečky, se kterou od roku 2010 do 2015 zažili
mnohé na závodech, výletech, na cestách
po severských zemích. Získali spolu velké množství cenných vítězstvích jak v Evropě, tak ve světovém poháru. P. Zdenka
nám ukázala práci s fenkou, postroje, cenné medaile a poháry. Vyprávěla poutavě
zážitky z různých zemí, horských i severských závodů. Asi největší radost ze všech
úspěchů jim udělala možnost trénovat
ve Finsku a norské Altě. Paní Zdenka jezdí také do škol, školek, domovů důchodců, dětských táborů. Vyprávěla o denních
trénincích v okolí Babí, o spolupráci s rodinou. Za úspěchy týmu stojí: Zdenka, Pavel i malý synek a psí závodníci Kačka,
Barča, Bubu, Pipi, Tina a Andy. Při využití odkazu na jejich stránky www.nordictass.cz se nestačíme divit, co vše tato
„smečka“ zvládne.
Poděkovali jsme jí dlouhým potleskem,
kytičkou a dětskými piškoty pro psí tahouny.
Dárky:
Po krátké pauze se formou náhodného
výběru, za veselé nálady předávaly dárky,
pokud neměly přímou jmenovku. Bylo vidět, že radost dávajících i obdarovaných
byla velká. Dárky byly hodnotné, veselé.
Informovali jsme také o připraveném
výletě do předvánoční Prahy s návštěvou
divadla U hasičů, kde se bude natáčet
program „Sejdeme se na Cibulce“.
Po krátké pauze a občerstvení mezi nás
přišli hudebníci, kteří se zpěvačkou rozezpívali celou restauraci. Nálada byla výtečná, splnil se cíl, motto „Proti samotě“.
Při společné večeři si účastníci libovali
zdařilý program, povídali si o chystaných
vánočních svátcích, cukroví, ale také
o zdravotním stavu a smutku bez rodin.
Hudebníci písničkami zahnali chmury
a na přání hráli přítomným. Srdečně jsme
jim poděkovali potleskem.
Na závěr paní předsedkyně poděkovala
všem přítomným za pomoc s vytvořením
veselé nálady, členům výboru za hezkou
spolupráci, za dobré ozvučení, za výběr
příspěvků, prezentace programu a foto.
S přáním hodně zdraví, štěstí a příjemné prožití vánočních svátků jsme se rozcházeli do svých domovů, penzionů a domovu důchodců.
Olga Frühaufová, Otto Volhejn

Vokálně instrumentální soubor studentů Jiráskova gymnázia Musica Viva
se v závěru loňského listopadu účastnil
v Opavě celostátní soutěžní přehlídky
středoškolských pěveckých sborů Opava
Cantat 2015.
Jako nejmladší a nejméně zkušení
účastníci této přehlídky se rozhodně neztratili. A takto vidí cestu do Opavy sboristka Hanka Štimová:
„I když jsme v září nabrali spoustu nových posil do našich řad, tak jsme stejně zazářili a v celé své kráse se předvedli na přehlídce v Opavě, tak jak to děláme každoročně
i na našich koncertech.
Soubor byl v Opavě jediný svého druhu
a sami musíte uznat, že vokálně-instrumentálních souborů, navíc plných mladých lidí
moc není. Naší originalitou, jak ve složení, tak ve výběru písní, které pro nás upravuje profesor Milan Poutník, jsme zazářili
a z přehlídky si odvezli zvláštní cenu poroty
za „sympatický projev mladých interpretů“.
Přehlídka Opava Cantat pro nás byla velkým přínosem a poznáním. Doufáme, že
i další rok znovu navštívíme tohle krásné
město a obhájíme zde svoje místo.“
Jako jediní z východních Čech se soubor Musica Viva účastnil nesoutěžní části této přehlídky, protože pro soutěžní nesplňuje nutná kritéria. Ale porota složená
z profesionálních sbormistrů, skladatelů
a pedagogů hudby, hodnotila podle stejných kritérií i tuto část přehlídky. A tak
v rámci závěrečného gala večera převzala sbormistra souboru Věra Vlčková
„Zvláštní cenu poroty za sympatický projev mladých interpretů“. Porota ocenila,

že soubor funguje jako kompaktní celek
s obrovskou chutí a radostí zpívat, a také
přidala pár dobrých rad a hlavně povzbuzení, které náchodským benjamínkům
rozhodně udělalo radost. Ve čtyřdenním
programu soubor absolvoval, kromě přehlídkového vystoupení, také vlastní koncert pro studenty Mendelova gymnázia.
A také společný závěrečný galakoncert,
kdy se na pódium postavilo společně skoro pět stovek zpěváků.
Za soubor Musica Viva děkujeme všem,
kteří nám drželi palce, kteří nás podporují ať už finančně, mediálně, nebo projevenými sympatiemi. Už teď se těšíme na letní sezónu a na všechna setkání s hezkou
hudbou. Vždyť „MUSICA VIVA“!!!
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Náchodský zpravodaj

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – leden 2016
1. kuželkářská liga mužů : (hrací den – sobota)
23. 1. 2016
15.00
TJ Červený Kostelec – TJ Sokol Luhačovice
6. 2. 2016
15.00
TJ Červený Kostelec – TJ Valašské Meziříčí
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
23. 1. 2016
11.00
SKK Primátor Náchod A – Lok. Česká Třebová
6. 2. 2016
11.00
SKK Primátor Náchod A – TJ Valašské Meziříčí
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
16. 1. 2016
11.00
SKK Primátor Náchod B – SKK Jičín B
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
16. 1. 2016
15.00
SKK Primátor Náchod – TJ Plaston Šluknov
Divize : (hrací den – pátek)
15. 1. 2016
17.00
SKK Primátor Náchod B – TJ Třebechovice pod. Orebem
5. 2. 2016
17.00
SKK Primátor Náchod B – TJ Dvůr Králové n. L.
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
15. 1. 2016
19.15
SKK Primátor Náchod C – TJ Pardubice D
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
17. 1. 2016
10.00
SKK Primátor Náchod A – TJ Hořice v Podkr.
17. 1. 2016
10.00
SKK Primátor Náchod B – SKK Jičín
Pohár mladých nadějí ČR:
3. 1. 2016 8.00–16.00
6. turnaj nejlepších hráčů a hráček ČR do 14-ti let
Mistrovství okresu jednotlivců:
9. 1. 2016
9.00
Mistrovství okresu Náchod – kategorie dorostu
11.00
Mistrovství okresu Náchod – kategorie seniorů
15.00
Mistrovství okresu Náchod – kategorie mužů
Turnaj neregistrovaných – 43. ročník
V lednu vrcholí každý den již 43. ročník turnaje neregistrovaných „O pohár ředitele Pivovaru Náchod, a.s.“ Hraje se na kuželně SKK Primátor Náchod tradičně ve všední dny
od 16 do 22 hodin, o víkendech (mimo mistrovská utkání) pak od 9 do 19 hodin. Turnaj vrcholí v neděli 23. ledna 2016. Těšíme se na vás.

Janeček ve ﬁnále
ME v Izraeli
Plavec Delfínu Náchod posunul
v rozplavbách na 400 m polohově
svůj český rekord
Izraelské město Netanya hostilo 500
plavců z rekordních 48 zemí starého kontinentu na 18. Mistrovství Evropy v plavání v 25m bazénu. Mezi nejlepší plavce patřili Maďaři Katinka Hosszu a Laszlo
Cseh a Italové Gregorio Paltrinieri a Federica Pellegrini, kteří se postarali o 3 světové a 1 evropský rekord.
Česká výprava čítala 10 mužů a 11 žen.
Nejlépe a to na 4. místě doplavali Jan Micka na 1500 m volný způsob a Barbora Závadová na 400 m polohově. Svého největšího úspěchu zde dosáhl i 21letý plavec

Delfínu Náchod a odchovanec trenéra
Hakla Pavel Janeček. Ten do dopoledních
rozplaveb na 400 m polohově nastupoval
s 11. časem, ale po skvělém kraulovém finiši dohmátl jako sedmý a postoupil poprvé ve své plavecké kariéře do finále ME.
Navíc zlepšil svůj český rekord o 3 desetiny na hodnotu 4: 08,78. Ve večerním finále pak po enormní zátěži z dopoledne doplaval jako osmý.
Janečkovi se v této sezóně nedařilo přiblížit se loňskému českému rekordu, nejlépe plaval okolo 4:15,00 a cítil se před
ME unaven. Letos naplaval zatím nejvíce
tréninkových kilometrů a to se naštěstí
po konečném vyladění formy na ME projevilo. Dalším jeho startem bude MČR v Plzni.
(pj)

Slavnostní akademie
Tělocvičná jednota Sokol Náchod uspořádala 17. listopadu.
2015 slavnostní akademii. Pod taktovkou náčelnice Evy Trejbalové předvedla jednota na této akademii ukázky z činnosti svých oddílů. Jako první předvedly
svoji skladbičku páry z oddílu cvičení rodičů s dětmi. Následovalo vystoupení oddílu předškolních děti ve skladbě "Trpaslíci". Velký potlesk sklidilo vystoupení
úspěšného páru akrobatického rokenrolu.
Dalším, ve své všestranné sportovní činnosti velice úspěšným, je oddíl sportovní
gymnastiky pod vedením trenérky Míly
Vejrkové. Vystoupení jeho členek je vždy

na vysoké úrovni a za svá cvičení na kladině a další gymnastické sestavy sklidila
děvčata velký potlesk. Oddíl žactva rychle využil gymnastického nářadí na podiu
a předvedl malou ukázku své sportovní zdatnosti. Dospělé členy Sokola reprezentovaly taneční páry z tanečního klubu
a členky oddílu jógy ve scénce „Kočky“.
Scénka sklidila také velký potlesk, který
byl i potleskem závěrečným, potleskem,
který zakončil příjemné odpoledne.
Tělocvičná jednota Sokol Náchod zve
všechny své členy a příznivce Sokola
na novoroční setkání, které se koná v náchodské sokolovně dne 10. ledna 2016
ve 14 hodin. Těšíme se na přátelské setkání, veselou zábavu i první rozcvičku
v novém roce.
S přáním všeho nejlepšího
v novém roce 2016 výbor T. J. Sokol Náchod

Sportovní zařízení města Náchoda

Krytý plavecký bazén
SAUNA

Prodloužení provozní doby sauny mužů
při večerním plavání.
Na základě přání zákazníků sauny mužů
byla od prosince 2015 prodloužena provozní doba sauny mužů v liché pátky při
večerním plavání do 21 hodin.
V lednu se jedná o termíny 8. 1. a 22. 1.
2016.
Aktuální informace naleznete na www.
sportnachod.cz.

Volejbal
v sobotu 16. ledna 2016
liga juniorek
SK Náchod – TJ Turnov
od 10.00 a 13.00 hod.
v sobotu 23. ledna 2016
okresní kolo od 9.00 hod.
turnaj Zimní pohár žen

Zimní plavání
na rybníku Podborný
Oddíl SK-Výtahy Náchod Metujští tygři
pořádá 45. ročník zimních plaveckých závodů započítávaných do českého poháru
v zimním plavání. Přijďte povzbudit náchodské plavce 16. 1. 2016 na rybník Podborný u náchodského koupaliště. Začínáme v 10.30 hodin.

leden 2016

Školské zařízení

pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého kraje
Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod, 491 428 345,
Kontakt: Mgr. Markéta Mrázková, 722 569 515,
email: mrazkova@cvkhk.cz, web: www.cvkhk.cz
Přírodní zahrada aneb Co nás učí příroda
12. leden 2016, 9.00–14.00 hodin/lektor. Mgr. Adéla Hrubá
Písně, filmy a hry ve výuce francouzského jazyka
13. leden 2016, 9.00–13.00 hodin/lektor. Mgr. Lukáš Zapadlo
Jednoduché pokusy pro děti předškolního věku
15. leden 2016, 9.00–14.00 hodin/lektor. RNDr. M. Křížová, Ph.D.
Nadané dítě v předškolním a raném školním věku
20. leden 2016, 9.00–15.30 hodin/lektor. PhDr. J. Havigerová, Ph.D.
Návštěva ve školní družině ZŠ Malecí
21. leden 2016, 8.30–11.30 hodin/lektor. tým vychovatelek ŠD
Těžba nerostných surovin – proces transformace po r. 1989
22. leden 2016, 9.00–13.00 hodin/lektor. doc. RNDr. I. Smolová, Ph.D.
Formy tropického deštného lesa Ameriky
26. leden 2016, 13.00–16.30 hodin/lektor. PhDr. Ivo Králíček
Asertivní jednání
27. leden 2016, 9.00–15.00 hodin/lektor. PhDr. Petra Novotná
Zásobník nápadů a pohybových her
28. leden 2016, 9.00–13.00 hodin/lektor. Bc. Lucie Kluková

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
Náchodský výtvarný podzim
– 32. ročník přehlídky umění regionu
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika, keramika).
(do 10. 1. 2016)
SVĚTLO.
Výstava prací 10. ročníku výtvarné soutěže NAŠE Galerie
(16. 1. – 28. 2.)
Vernisáž spojená s vyhlášením vítězů se koná v pátek 15. ledna v 17 hodin.
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Sobotní výtvarná dílna Hrátky s papírem se koná 30. ledna v prostorách galerie od 14 do 16 hodin.
Dílna je určena pro rodiče s dětmi od 7 let, mladší sourozenci jsou také vítáni.
Přihlašujte se nejpozději dva dny předem na email info@
gvun.cz nebo na tel. 491 427 321. Uveďte počet dětí a jejich
věk. Doporučujeme pracovní oděv.
Na setkání se těší Tereza Burdová a Petra Killarová.
Podrobné informace najdete na www.gvun.cz.

ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENI, GALERIE, MUZEUM

Přehled kulturních akcí
v lednu 2016 v Regionálním muzeu Náchod
Umění a každodennost antického Říma
Do 28. 2. 2016 je možné ve výstavní síni regionálního muzea (roh
Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit výstavu věnovanou životu
v antickém Římě. Starověkou kulturu ilustrují sádrové odlitky
antických soch uložených v různých evropských muzeích a dějiny všedního dne jsou zastoupeny drobnými předměty, které
sloužily ke každodennímu užívání. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. V pátek 1. ledna 2016 zavřeno.
Za betlémskou hvězdou
Do 31. ledna 2016 zveme návštěvníky do budovy stálé expozice
na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě na tradiční vánoční výstavu betlémů. Výstava přibližuje historii vánoční tradice stavění betlémů, původní význam a pravidla jejich kompozice, i širokou škálu stylů a materiálů, z nichž byly vyráběny. Vedle prací
věhlasných řezbářů Karla Beršíka (1838-1918) a Františka Vlacha
(1841–1920) zde zájemci mohou spatřit betlémy z méně obvyklých materiálů jako je „hronovické těsto“, keramika, šustí, ořechy a makovice. Dominantou vystavených exponátů beze sporu jsou betlémy s vyobrazením Náchoda: betlém náchodského
učitele Metoděje Jiráska (1880–1960), zachycující významné náchodské stavby, a historický polychromovaný vyřezávaný betlém s náchodským zámkem. Vystaven je rovněž Karpašův mechanický betlém, monumentální Hromádkův betlém ze Starého
Města či králický betlém červenokosteleckého betlemáře Josefa
Vondry. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod. V pátek 1. ledna 2016 zavřeno.
České egyptologické expedice do Abusíru
Regionální muzeum v Náchodě Vás zve na přednášku věnovanou
archeologickým výzkumům českých egyptologů, kterou přednese jejich přímý účastník, egyptolog Mgr. Daniel Šichan.
Přednáška představí výsledky práce českých egyptologů v lokalitě Abúsír, ležící asi 30 km jižně od Káhiry, za posledních několik
let. Zmíněny budou výzkumy hrobek členů panovnické rodiny,
hrobky vysokého úředníka a částí jednoho z abúsírských pyramidových komplexů z poloviny 3. tisíciletí před naším letopočtem. Výklad bude založen na autentických fotografiích.
Termín: Středa 20. 1. 2016 v 16 hodin
Místo konání: Přednáškový sál Regionálního muzea v Náchodě, 1. patro provozní budovy muzea (stará radnice), Masarykovo
náměstí čp. 1, Náchod. Vstup volný. Počet míst k sezení cca 30.
Pokud máte zájem, můžete se objednat na tel. č. 491 433 722,
777 029 880 nebo e-mailem na adrese: muzeumna.stehlikova@
seznam.cz.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu muzeumna.expozice1@
seznam.cz. 1. 1. 2016 bude zavřeno.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí
je i výstava Čs. armáda první republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
V lednu, počínaje úterkem 5. ledna 2016, je otevřeno každé úterý a čtvrtek vždy od 10 do 14 hod., v jiný termín 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 pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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POHOTOVOST, DÉČKO
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Stomatologická pohotovost
1. 1. 2016
		
2. 1. a 3. 1.
		
9. 1. a 10. 1.
		
16. 1. a 17. 1.
		
23. 1. a 24. 1.
		
30. 1. a 31. 1.
		

MUDr. Jana Vaňková
Červený Kostelec
MUDr. Jan Klimek
Náchod		
MUDr. Hana Jelenová
Náchod		
MUDr. Miroslava Jirmanová
Nové Město nad Metují
MUDr. Petr Juran
Nové Město nad Metují
MUDr. Jana Malíková
Náchod		

PROGRAM
leden 2016

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 8. ledna
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
pro zájemce je připraven tradiční KERAMICKÝ PÁTEK od 15.30 hodin, práce s hlínou při tématickém tvoření nebo točení
na hrnčířském kruhu, pro děti i dospělé,
děti do 6 let v doprovodu rodičů, s sebou
pracovní oděv, přezůvky, vstupné 30 Kč,
informace Bc. T. Išová, tel. 774 223 296.
sobota 9. ledna – TANEČNÍ SOBOTA
4 taneční lekce pod odborným vedením,
oběd, 2 svačiny, program od 9 do 15 hodin, cena 200 Kč, informace Jaroslav Karásek, tel. 775 223 919.
15.–17. ledna – VÝUKOVÉ TECHNIKY PŘI
VEDENÍ TANEČNÍ SKUPINY
akreditovaný seminář pro lektory moderního tance v gesci NIDV MŠMT, tanec jako
prostředek osobnostně sociální výchovy,
práce s atmosférou ve skupině, budování
skupinové synergie, motivace k sebevyjádření, ubytování v Déčku, cena 720 Kč
zahrnuje účastnický poplatek a stravu,
informace lektor Jaroslav Karásek, tel.
775 223 919.
sobota 16. ledna
– SOBOTA S ANGLIČTINOU
Cestovatelská sobota pro děti od 6 do 12
let, program od 9 do 15 hodin, hravá výuka angličtiny, hry, hrátky a soutěže,
s sebou vybavený penál a přezůvky, přihlášky do 14. 1., cena 130 Kč pro členy
Klubu, 150 Kč pro ostatní, v ceně strava, materiál, pojištění, informace PhDr.
J. Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel.
775 223 291.
neděle 17. ledna
– FIMO HRÁTKY PRO KAŽDÉHO
od 9 do 12.30 hodin – ZIMNÍ FIMO HRÁTKY PRO HOLKY, modelování z polymerové hmoty FIMO, tvorba miniaturek, náušnic a přívěsků, poradíme,jak na to, včetně
kompletace. od 14 do 17.30 hodin – ZIMNÍ FIMO HRÁTKY PRO RODIČE S DĚTMI,
vhodné pro děti od 5 do 10 let, pomůcky
a materiál poskytneme, s sebou přezůvky, pracovní oděv, cena: 100 Kč dospělý +

Stomatologická pohotovost
Sokolská 215,
tel.: 491 463 421
Českých bratří 407
tel.: 491 427 603
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 431 104
Komenského 48
tel.: 491 472 947
Komenského 10
tel.: 491 472 721
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 428 885

60 Kč dítě, přihlášky do 13. 1., informace
Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296.
pátek 22. ledna
– MAŠKARNÍ DOVÁDĚNÍ PRO NEJMENŠÍ
program od 10 hodin, tanečky, soutěžení, odměny, vstupné 40 Kč dítě s doprovodem (členové MC Macíček), ostatní 50 Kč,
informace Ing. Alena Prázová, mc@deckonachod.cz, tel. 774 635 232.
sobota 23. ledna
– DISKOTÉKA PRO TEENAGERY
od 17 do 20 hodin, vstupné 30 Kč, informace Jaroslav Karásek, tel. 775 223 919.
sobota 23. ledna
– POHÁDKOVÝ KARNEVAL
zábavný pohádkový program od 15 hodin,
tradiční i netradiční hry, soutěže, tanec
a písničky, hrátky a odměny pro děti i rodiče, program do cca 17 hodin, volba nejoblíbenější pohádkové postavy, nejhezčích
masek, a to v i kategorii „kostým domácí výroby“, občerstvení zajištěno, vstupné 30 Kč, děti do 2 let a držitelé ZTP zdarma, vstupenky v předprodeji na recepci
Déčka od 11. 1., informace Bc. T. Išová, tel.
774 223 296.
čtvrtek 24. ledna
– ZÁJEZD NA TANEČNÍ SOUTĚŽ DFA
cena 280 Kč zahrnuje vstupenku, dopravu a pedagogický dohled, informace Jaroslav Karásek, tel. 775 223 919.

AKCE NA POLOLETNÍ PRÁZDNINY
pátek 29. ledna od 9 do 13 hodin
– TVOŘIVÉ POLOLETKY
výtvarný program pro děti od 6 do 12
let, s sebou přezůvky, pracovní oděv, pití
a menší svačinu, cena 100 Kč, přihlášky do 27. 1., informace Bc. T. Išová, tel.
774 223 296.
29–31. ledna
– POLOLETKY S TANCEM 2016
třídenní víkendové taneční soustředění s profesionálními tanečníky, cena
850 Kč zahrnuje 7 lekcí, plnou penzi, ubytování, informace Jaroslav Karásek, tel.
775 223 919.

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO
A ICM PRO MLÁDEŽ
úterý 5. ledna – MANŽELKA ZA 50 OVCÍ
promítání dokumentárního filmu ve spolupráci se studentským filmovým klubem

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.

2. 1. Kouzlem do říše broučků
9. 1.
16. 1. Křemílek a Vochomůrka
23. 1.
30. 1. Kocour chlubílek
Jako vždy se začíná od 15 hodin
– zadní trakt Sokolovny Náchod.
Jiráskova gymnázia Náchod, v 17 hodin,
vstupné zdarma, informace Ing. Zuzana
Rousková, tel. 777 061 462.
úterý 12. ledna
– ŽIVOT V LOTYŠSKU A LITVĚ
beseda s dobrovolnicemi EDS, Indre Šležaite a Ievou Bartaševičiüt, v anglickém jazyce, překlad zajištěn, v 17 hodin,
vstupné zdarma, informace Ing. Zuzana
Rousková, tel. 777 061 462.
úterý 19. ledna – Ó, TY ČERNÝ PTÁČKU
promítání dokumentárního filmu v rámci Mezinárodního dne památky obětí
Holocaustu ve spolupráci se studentským
filmovým klubem Jiráskova gymnázia Náchod, v 17 hodin, vstupné zdarma, informace Ing. Z. Rousková, tel. 777 061 462
úterý 26. ledna – ŽIVOT VE ŠPANĚLSKU
beseda s dobrovolníkem EDS Davidem
Montesem Vázquezem o jeho rodné zemi,
v anglickém jazyce, překlad zajištěn,
v 17 hodin, vstupné zdarma, informace
Ing. Zuzana Rousková, tel. 777 061 462.
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes registrační systém na www.decko-nachod.cz, kde
také najdete další informace. Členům Déčka
bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

leden 2016

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

CÍRKVE
tek 14. 1. v Římskokatolické církvi (kostel sv. Vavřince) – káže
kazatel Petr Adame; v pátek 15. 1. v Českobratrské církvi evangelické (fara v Šonově-Václavicích) – káží kazatelé Jiří Hofman
a Viktor Glier. 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.

Římskokatolická farnost

Církev bratrská

děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00
– 11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností,
neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. Modlitební setkání
v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Mše
svaté v řeckokatolickém ritu jsou slouženy v kostele sv. Vavřince každou třetí neděli v měsíci v 16.00. „Andělka“ (setkání pro
nejmenší) probíhá každý pátek od 17.00 na děkanství. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou
a v pátek hodinu přede mší svatou.
V neděli 3. ledna v 16.30 v kostele sv. Vavřince vystoupí Kostelecká cimbálovka. V sobotu 9. ledna proběhne Tříkrálová sbírka.
Irské novoroční přání:
Abys zůstal ušetřen každého utrpení – to ti nepřeji, ani to, aby
tvá další cesta byla samá růže a aby po tvé tváři neskanula žádná slza, abys nezakusil nikdy žádnou bolest – ne – nic z toho ti
do nového roku nepřeji. Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje, bolest, úzkost tě uvedou do společenství s Marií a Dítětem a jejich úsměv tě naplní důvěrou a útěchou.
Mé přání k tobě zní spíš takto: Kéž bys byl vděčný a povždy uchovával ve svém srdci drahocennou vzpomínku na dobré věci svého života, abys vždy statečně obstál ve své zkoušce, když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou, když vrchol, k němuž nutno
vystoupit, se zdá nedosažitelný a světlo naděje mizí ve tmách.
Aby Boží dary v tobě rostly a celý rok ti pomáhaly vnášet radost,
sílu v duše těch, k nimž tě pojí láska. Abys vždy měl přítele, jenž
je opravdový a je hoden tvého přátelství, jenž ti dodá důvěry,
když ti síly slábnou a nedostává se ti světla. Abys vytrval vždy
v bouřích a dosáhl tak výšin, aby v radosti i v bolesti provázel
tě stále láskyplný úsměv vtěleného Slova, a aby tě s Pánem pojila vždy vroucí láska, jak On si to s touhou přeje – kvůli tobě.
Do nového roku 2016 žehná P. Zdeněk Kubeš, děkan

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

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny bratra faráře každou středu od 10.30 do 14.30 v kanceláři ve sborovém
domě v Purkyňově ulici 535. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod.
(není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30
hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V neděli
10. 1. ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 h. společné bohoslužby pro celý sbor se slavením svaté večeře Páně. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě ve čtvrtek 28. 1. od 9.45 hod.
Biblická hodina v Harmonii ve čtvrtek 7. 1. od 9.30 hod. Schůzka
dětí v náchodském sborovém domě v pátek 29. 1. od 17.00 hodin.
Ve čtvrtek 14. 1. cestopisná přednáška o Vietnamu na faře v Šonově od 18.00 hodin. Alianční týden modliteb – setkání vždy
v 18.00 hodin: v úterý 12. 1. v Církvi adventistů sedmého dne
(Sokolovna) – káže farář Marek Bárta; ve středu 13. 1. v Církvi
bratrské (Purkyňova 584) – káže děkan Zdeněk Kubeš; ve čtvr-

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

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 7. 1. od 14 hod. „Vládci Egypta – Ramesse III., záhada
královy mumie“ dokumentární film promítne Anna Poláková;
čtvrtek 14. 1. od 14 hod. „ Peru – říše Slunečního boha“, film
promítne a doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 21. 1. od 14 hod. „Nové možnosti pro návrat ke zdraví“ – beseda, při které se p. Josef Vít s námi podělí o své zkušenosti.
Při této příležitosti nás také navštíví zástupce Občanského poradenského střediska v Náchodě a seznámí nás jak se službami, tak i s prací dobrovolníků v sociálních službách.
čtvrtek 28. 1. od 14 hod. „Na ptačích křídlech Evropou“
– 4. část filmu, který připravil a promítne nám p. Otto Mach.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace,
i když nejsou členy Svazu důchodců.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.

Mikuláš a čert na Jizbici
Sál nabitý k prasknutí, spousta legrace a zábavy, dárky, ale
hlavně Mikuláš, čert a anděl – to byly kulisy již v pořadí 3. Mikulášské besídky, kterou pořádalo občanské sdružení Jizbice 2012.
Ještě před příchodem Mikuláše si děti mohly vyrobit nebo namalovat postavičky a tváře těch, na které se hodně těšily, ale kterých se (především čerta) některé i trošičku obávaly. Přeci jenom
těch drobných hříšků v uplynulém roce pár bylo, a tak se před
pytlem čerta nemohl cítit bezpečně vůbec nikdo. Čerti nakonec
byli dokonce dva, ale nikoho si s sebou neodnesli. Stačilo Mikulášovi říci básničku nebo mu zazpívat a vše „zlé“ bylo odpuštěno. A po přeskočení koštěte dokonce děti dostaly od čertů dárek
– pravé čertí svítící rohy. Takže nakonec byl sál plný poskakujících malých čertíků. A že jich nebylo zrovna málo. Pro dárek
od Mikuláše si přišlo celkem 42 dětí se svými rodiči. A ani ti neodešli bez „dárku“ – po besídce se uskutečnilo tradiční mikulášské
posezení s živou hudbou. Prostě Mikuláš se na Jizbici nadmíru
povedl. Pořadatelé děkují především Kulturní a sportovní nadaci
města Náchoda za finanční příspěvek a také Martinu Kubelkovi
– provozovateli
znovu obnovené
hospody na Jizbici. A všichni
se za rok opět
na Mikuláše moc
těší.
Blanka Majerová
– kronikářka
Jizbice

23

24

Náchodský zpravodaj

KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v lednu 2016
Do nového roku přejeme všem čtenářům a příznivcům knihovny hlavně hodně zdraví, pohody, lásky a také čas na čtení. Těšíme se na Vás, ať už si přijdete půjčit knihu, navštívit výstavu
nebo se zúčastníte kterékoli naší akce.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 5. 1. 2016
v dopoledních hodinách.

Výstavy
Oddělení pro děti
Legenda o Golemovi
Leporela vytvořená žáky ZUŠ Náchod. 4. 1. – 4. 2. 2016
Studovna
Petr Vlček – Obrazy
Od 4. do 30. ledna 2016. Vernisáž výstavy 4. ledna od 17 hodin
doprovodí hrou na kytaru Aneta Štěpánková z náchodské ZUŠ.

Představení Divadla Viola
Ve čtvrtek 14. ledna v 18 hodin vás zveme do studovny na představení Divadla Viola ZAHRADA JANE AUSTENOVÉ. Významná
současná česká dramatička Lenka Lagronová ve své divadelní
hře přivádí na scénu nejslavnější anglickou spisovatelku Jane
Austenovou, která se s matkou a sestrou právě rozhoduje, jak
naložit s plody jejich zahrady i života.
Hrají: Marie Málková, Apolena Vildová a Lucie Štěpánková, režie: Radovan Lipus. Vstupenky (á 150 Kč) můžete zakoupit již teď
ve studovně, 2. patro.

Cestovatelská přednáška – LADAKH NA KOLECH
Zveme vás na cestovatelskou přednášku, která se uskuteční
v úterý 19. ledna v 18 hodin ve studovně. Stanislava a František
Čejkovi budou vyprávět o své dvouměsíční cestě na kolech po Ladakhu v severní Indii. Najeli přes 2 tisíce km, přejeli 13 velehorských silničních sedel, z toho pět bylo vyšších než 5 tisíc metrů.
Navštívili hlavní město této oblasti Leh, řadu klášterů a dostali se i do údolí Nubra a Spiti, kam mohou cizinci jen na povolení. Byli také pod nejvyšší horou této části Himálaje (Nun Peak,
7135 m), která byla cílem úspěšné východočeské himálajské expedice v r. 1976.

Náchodská univerzita volného času – 12. semestr
25. 1. prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.: Imunitní systém
– mýty a realita
(POZOR!!! Obě skupiny se sejdou v 15 hodin v aule gymnázia)
1. 2. doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.: Česká vědecká stanice
v Antarktidě – vznik, výzkum
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz trénování paměti
Již pátým rokem pořádá knihovna kurz trénování paměti pod
vedením zkušené lektorky Aleny Naimanové. Přihlásit se mohou absolventi loňského kurzu, ale i noví účastníci. První lekce
se uskuteční v úterý 26. ledna. Cena celého kurzu je pouze 220
korun. Přihlášky přijímáme ve studovně do 22. ledna.
Rozpis kurzů (probíhají vždy od 10.00, 13.00 a 15.30 hod.): 26. 1.,
28. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 25. 2., 1. 3., 8. 3., 10. 3.

Nové deskové hry v dětském oddělení
Hraní deskových her v půjčovně pro děti je stále populárnější.
Děti, ale i dospělí, kteří využívají možnost zahrát si u nás svou
oblíbenou hru, budou příjemně překvapeni, protože zde najdou
18 nových kousků.

Soutěž JAK JE TO S KRÁLEM
Po půl roce trvání soutěže Jak je to s králem, věnované 700. výročí narození Karla IV., se blíží její konecna dohled. Ještě do
20. ledna přijímáme v oddělení pro děti výtvarné práce a na mailové adrese knihovna@mknachod.cz písemné soutěžní příspěvky.
Ještě si pamatujete témata?
Výtvarné téma:
Ples na královském hradě (předškolní kat.)
Kostýmy na korunovační slavnost
Gotické vitrážové okno nebo gobelín – návrh
Stránka středověké kroniky s iniciálou
Graffiti Pocta Karlu IV. – návrh
Literární téma:
Zlobil Karel, když byl ještě Václav?
Domácí úkol pro princeznu
Jsem šašek českého krále
Trubadúrská balada
Taky jsem byl u Kresčaku – vzpomínky žoldnéře
Ve středu 20. ledna končí i čtenářská část soutěže nazvaná Karlovou cestou.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v březnu, všichni účastníci se sejdou na společném zábavném programu v knihovně.

Upozornění pro čtenáře
Od ledna bude probíhat kontrola osobních údajů čtenářů z důvodů upřesnění jejich evidence.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
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1. pátek pouze v 18 hod – 2D
2. sobota pouze v 19.15 hod – 3D
3. ne, 5. út pouze v 17 hod – 2D
4. pondělí pouze v 19.15 hod – 3D
1. pátek pouze v 16 hod
2. sobota pouze v 17 hod
3. neděle pouze v 19.15 hod

BOD ZLOMU

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Jediným zákonem je pro ně gravitace… Volným pádem a bez jištění – to je akční adrenalinový thriller, jehož hrdinové jedou v každém momentu na plné obrátky a na doraz. Vysoko, hluboko, rychle,
zběsile nebo vzhůru nohama provádí neznámá skupina své šílené loupeže a ve stejném stylu musí probíhat i pátrání po nich. Kdo první narazí na limity svých možností? Kdo první najde svůj Bod
zlomu? Zločin nebo spravedlnost? Nadupaná akční podívaná, uváděná s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PADESÁTKA

...takovej horskej humor aneb Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Zimní komedie, která se odehrává na hřebenech, svazích a v chatách zasněžených Krkonoš. Natočil ji jako svůj režijní debut
Vojta Kotek podle scénáře Petra Kolečka a její děj se točí kolem rázovitých lidí z hor, jednoho běžkařského závodu a několika padesátek. Hrají Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Marek Taclík, Vilma Cibulková, Tereza Voříšková, Oldřich Kaiser, Jiří Schmitzer, Hana Vagnerová, Jaromír Dulava, Kryštof Hádek, Matěj Ruppert, Vojtěch Kotek, Jiří Mádl a další.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

2. sobota pouze v 15 hod
3. neděle pouze v 15 hod

ŽABÁK RIBIT

4. pondělí pouze v 17 hod

VÁNOČNÍ KAMEŇÁK

Fantastická cesta někdy začíná jedním malým skokem… Co se stane, když žabák nesnáší vodu a už vůbec nemá rád poskakování po lese? Narodil se v amazonském deštném pralese, ale svým chováním se vůbec nepodobá žádnému jemu podobnému druhu. Proto se se svou nejlepší kamarádkou, létající veverkou, vydá na dobrodružnou cestu za poznáním a nalezením svého pravého místa
na tomto světě. Rodinná animovaná dobrodružná komedie o žabákovi s velkým srdcem je uváděná v českém znění. Vstupné 115 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.
Vánoční crazy komedie. Pátý díl úspěšné série opět sleduje neskutečné karamboly kolem starosty Pepana, který tentokrát opravdu nemá klidný adventní čas. Hrají V. Vydra, D. Morávková, M. Dejdar, A. Bendová, A. Duchoslav, V. Navrátil, E. Bučková, L. Županič, Jiří Krampol a další. Režie F. A. Brabec. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

5. úterý pouze v 19.30 hod
6. středa pouze v 17 hod

CREED

6. středa pouze v 19.30 hod

PERFEKTNÍ DEN

Legenda je zpět! Pro Rockyho je ring už jen minulost, ale postupně souhlasí, že se ujme mladého boxera, i když sám bojuje s o mnoho nebezpečnějším soupeřem. Pod jeho vedením je tak na nejlepší cestě získat svůj vlastní titul, ale má kromě talentu i srdce pravého bojovníka? České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
První obětí všech válečných konfliktů bývá zdravý rozum… Ten film je jako ruská matrjoška. Uvnitř komedie je drama, v něm road movie, v kterém je zase válečný film. Rychlý, přímý, drsný. Tento film neplýtvá časem, není šance se zastavit a přemýšlet, říká režisér Fernando León de Aranoa o svém filmu, který byl s velkým ohlasem uveden na letošním filmovém festivalu v Cannes. V hlavních rolích Benicio Del Toro, Tim Robbins a Olga Kurylenko. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

7. čtvrtek pouze v 16.30 hod
8. pátek pouze v 19.15 hod
9. sobota pouze v 19.30 hod

OSM HROZNÝCH

9. sobota pouze v 17 hod

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Přijměte pozvání na sedmou epizodu dobrodružného akčního sci-fi, ve kterém spojili síly Lucasfilm a vizionářský režisér J.J.Abrams, a které vás znovu zavede do předaleké galaxie… České znění.
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč. Mládeži přístupný.

9. sobota pouze v 15 hod
10. neděle pouze ve 14 hod

KYKY RYKY A PÁR VAJEC

7. čtvrtek pouze v 19.30 hod
8. pátek pouze v 17 hod
10. neděle pouze v 18.30 hod

LES SEBEVRAHŮ

10. neděle pouze v 16 hod
11. pondělí pouze v 17 hod
11. pondělí pouze v 19.30 hod

Nikomu se nedá věřit. Všechny je třeba nenávidět! Osmý film Quentina Tarantina – thriller ve westernovém hávu. Hrají Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Kurt Russell, Tim
Roth, Michael Madsen a další. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

Ryky se narodil jako zakrslé kuře. Když ale chce zlý rančer zničit jeho domov a rodinu, tak se musí z plachého mladého kuřete stát odvážným kohoutem. On a jeho přátelé se spojí a prožijí velké dobrodružství, kde se ukáže, že velké činy mohou udělat i ti malincí… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Pod horou Fuji leží místo zvané „Les sebevrahů“. Každý sem chodí hledat cestu ven… Horor o nevysvětlitelné záhadě z japonského lesa Aokigahara. České titulky. Vstupné 140 Kč. Mládeži do 15 let
nepřístupný.

JOY

Nikdy si nemysli, že ti svět něco dluží. Protože to tak není. Nikdo ti nic nedluží… Jennifer Lawrence, Robert De Niro a Bradley Cooper v hlavních rolích komediálního dramatu. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MLÁDÍ

Film, který se stal vítězem Ceny diváků na letošním MFF v Karlových Varech 2015. Po italské Velké nádheře přichází Paolo Sorrentino s anglicky mluveným snímkem a mezinárodním hvězdným obsazením (Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Wiesz). Film nás tentokrát zavede do prostředí luxusního alpského lázeňského hotelu, kde se setkává nejroztodivnější směsice hostů.0Film Mládí se
stalo evropským filmem roku 2015, bodoval za něj režisér Paolo Sorrentino i herec Michael Caine. České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
12. úterý pouze v 17 hod

PADESÁTKA

...takovej horskej humor aneb Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Zimní komedie, která se odehrává na hřebenech, svazích a v chatách zasněžených Krkonoš. Natočil ji jako svůj režijní debut Vojta Kotek podle scénáře Petra Kolečka a její děj se točí kolem rázovitých lidí z hor, jednoho běžkařského závodu a několika padesátek. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
12. úterý pouze v 19.15 hod

ZKÁZA KRÁSOU

Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i prokletím zároveň. Mladá a atraktivní dívka se rychle stala největší československou filmovou hvězdou a dokázala si podmanit i nejobávanější muže své doby… Lída Baarová si ve svém posledním rakouském působišti mnoho novinářů k tělu nepustila. Rozhovor, který s ní tehdy natočila Helena Třeštíková, je jednou z velmi mála
výjimek. A právě ten tvoří kostru tohoto pozoruhodného dokumentu, ve kterém se s pomocí archivu projdeme v doprovodu jedné z nejslavnějších českých hereček evropskými dějinami 20. století.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
13. středa pouze v 17 hod

KRÁLOVÉ HOR

13. středa pouze v 19.15 hod

GANGSTER KA: AFRIČAN

14. čt, 15 . pá pouze v 19.15 hod
17. neděle pouze v 18 hod
19. úterý pouze v 16.45 hod

REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

15. pátek pouze v 16 hod
16. sobota pouze ve 14 hod
17. neděle pouze ve 14 hod
16. sobota pouze v 15.45 hod

Příběh o silném přátelství chlapce a orla, příběh o naději a přátelství. Film se natáčel osm let bez použití triků a zvláštních efektů. V hlavních rolích Jean Reno a Manuel Camacho. České znění.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Z polosvěta není cesty zpět… Druhá část kriminálního thrilleru o osudech bezcitného gangstera, inspirovaných skutečnými událostmi podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy
„Padrino Krejčíř“. Volné pokračování zločineckého tažení Radima Kraviece alias Káčka o tom, že spáchané zlo nemůže být jen tak prominuto. Hrají Hynek Čermák, Jaromír Hanzlík, Miroslav Etzler,
Alexej Pyško, Marian Roden a další. Režie Jan Pachl. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Musel zemřít, aby mohl žít… Film je inspirován skutečným příběhem a byl natočen podle knižní předlohy Michaela Punkeho. Režie Alejandro Iñárritu (filmy „Birdman“ nebo „Babel“). V hlavních
rolích Leonardo DiCaprio a Tom Hardy. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

LEDOVÁ SEZÓNA

Animovaná dobrodružná komedie o tom, jak se lední medvěd Norm vydává ze svého severního pólu do města, které nikdy nespí. Velkolepé a zábavné dobrodružství živelného medvěda, který se dostal mimo svůj živel… České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Přijměte pozvání na sedmou epizodu dobrodružného akčního sci-fi, ve kterém spojili síly Lucasfilm a vizionářský režisér J. J. Abrams, a které vás znovu zavede do předaleké galaxie… České znění.
Vstupné 155 Kč, děti 135 Kč. Mládeži přístupný.

14. čt, 15. pá pouze v 17 hod
17. neděle pouze v 16 hod
18. pondělí pouze v 19 hod
19. úterý pouze v 19.30 hod
20. středa pouze v 17 hod

MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ

18. pondělí pouze v 17 hod

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV

21. čtvrtek pouze v 17 hod
22. pátek pouze v 19.45 hod
23. so, 27. st pouze v 19.30 hod
24. neděle pouze v 18.30 hod
25. po, 26. út pouze v 17 hod
21. čt. 25. po pouze v 19.30 hod
23. sobota pouze v 17 hod
27. středa pouze v 17 hod

LÍDA BAAROVÁ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Příběh ženy, která milovala ďábla… Výpravné drama o vztahu legendární české herečky Lídy Baarové s nacistickým ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. Velký příběh o slávě a pádu, lásce a zradě, vině a trestu ve vyhrocené době. Nejočekávanější český film roku 2016 režiséra Filipa Renče. Hrají Táňa Pauhofová, Karl Markovics, Gedeon Burkhard, Simona Stašová, Martin Huba, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž, Anna Fialová, Jiří Mádl, Zdena Procházková a další. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

23. sobota pouze v 15 hod
24. neděle pouze ve 13.45 hod

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA

26. úterý pouze v 19.30 hod

PERLEŤOVÝ KNOFLÍK

Hudební film o mladých lidech a jejich životech, o touze po úspěchu, kamarádství, rivalitě, odvaze. A také o lásce. Ve filmu jsou použity původní písně Starců na chmelu. V hlavních rolích Vica Kerekes, Roman Vojtek, Martin Písařík, Jiří Korn, Adam Mišík, Anna Fialová, Vladimír Polívka a další. Film doplní nové verze písní a hudba od Petra Maláska, pro kterého není srdcovější záležitost, než
filmový muzikál Starci na chmelu – původní hudbu k němu napsal právě jeho otec. Režie Slobodanka Radun. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá možnost vkročit, příběh plný fascinujících dobrodružství zdejšího přírodního světa a mimořádný zážitek, jaký může nabídnout jen nejmodernější 3D
technologie… Není to jen přírodopisný dokument, je to vzrušující a napínavý příběh ze světa přírody s neopakovatelným komentářem Oldřicha Kaisera. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

TAJEMSTVÍ JEJÍCH OČÍ

Každý z nich má své tajemství a svou představu o spravedlnosti. Dvojice agentů FBI je na stopě mladého brutálního vraha… V napínavé temné detektivce excelují Julia Roberts, Nicole Kidman
a Chiwetel Ejiofor. Každý z nich má své tajemství a svou představu o spravedlnosti… České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Mimořádná předpremiéra!
Rychle a chlupatě… Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore jsou zpět! A jsou jako vždy nabití energií, písničkami a především naprosto šílenými nápady. Jejich nový, už čtvrtý příběh začíná tradičně velkým nedorozuměním… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč. Mládeži přístupný.

Patricio Guzmán křísí zapomenuté hlasy historie, které se zrcadlí v širých vodních plochách Chile.
Perleťový knoflík je druhou dokumentární esejí, v nichž rozjímá o historii své země prostřednictvím fenoménu, jenž výrazně určuje její ráz. Film byl oceněn Stříbrným medvěd za nejlepší scénář
Berlinale 2015. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
29. pátek pouze v 18 hod
31. neděle pouze v 16 hod

POLDŮV ŠVAGR

29. pátek pouze v 16 hod
30. sobota pouze ve 14 hod
31. neděle pouze ve 14 hod

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA

28. čtvrtek pouze v 17 hod – 2D
29. pátek pouze ve 20 hod – 3D
30. sobota pouze v 16 hod – 2D
31. neděle pouze v 18.15 hod – 3D
ÚNOR 2016
1. pondělí pouze v 19.15 hod – 2D

DO POSLEDNÍHO DECHU
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Buď přežijeme všichni, nebo zemřeme… Pozoruhodný příběh nejodvážnější plavby malého záchranného člunu v historii pobřežní stráže. Snímek přenese diváky přímo do samého centra dění a poskytne jim velkolepý filmový zážitek, který je zcela pohltí. Novou Anglii zasáhla 18. února 1952 rozsáhlá bouře, označovaná též místními jako nor‘easter. Města na východním pobřeží byla bičována
vlnami a bouře ničila vše, co jí přišlo do cesty… Hrdinský akční thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 3D verze 175 Kč, 2D verze 140 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Nedráždi švagra bosou nohou! Když jste nejdrsnější polda ve městě, je pro vás představa, že se vám do rodiny coby švagr nakvartýruje prťavý a užvaněný idiot, něco jako oživlá noční můra. Jenže
jak nazvat situaci, když se ten samý člověk má stát vaším kolegou? Ice Cube a Kevin Hart v hlavních rolích akční komedie. České titulky. Vstupné 110 Kč.Doporučená přístupnost: od 12 let.
Rychle a chlupatě… Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore jsou zpět! A jsou jako vždy nabití energií, písničkami a především naprosto šílenými nápady. Jejich nový, už čtvrtý příběh začíná tradičně velkým nedorozuměním… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč. Mládeži přístupný.
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Mrzák
Inishmaanský
23. 4. 2016, Městské divadlo
Dr. J. Čížka v Náchodě

Zrní

Eva tropí
hlouposti

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

Leni

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

Caveman

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

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

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

