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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

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.

Připravujeme na březen

 uvádí v únoru 
PAPU PAPUA – za lidojedy
Dia show Tomáše Kubeše
Dobrodružná cesta do doby kamenné 
za posledními lidojedy a obyvateli divoké 
Papuy Nové Guiney. 
Vstupné: 80 Kč  
Předprodej od 16. 1. 2017

Divadlo DRAK Hradec Králové 
O BÍLÉ LANI
Omezený počet vstupenek v ceně 60 Kč 
na pobočkách všech předprodejních míst.
Představení pro školy I. stupeň ZŠ

Městské divadlo Mladá Boleslav  
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Pavel Khek, Lenka Smrčková: 
CHAPLIN
Hrají: Matouš Ruml, Petr Prokeš, Lucie 
Matoušková, Hana Marie Maroušková, 
Aleš Petráš, Svatava Milková, Petr 
Mikeska, Roman Teprt, Petr Bucháček, 
Karolina Fridecká, Tereza Rumlová a další
Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč  
Předprodej od 16. 1. 2017

Divadlo Scéna, o. p. s. Zlín
POHÁDKA Z PAŘEZOVÉ 
CHALOUPKY KŘEMÍLKA 
A VOCHOMŮRKY 
Na pasece, pod mechem a kapradím stojí 
pařezová chaloupka. A kdo v ní bydlí?
Křemílek a Vochomůrka. Radostně spolu 
hospodaří. Pro děti od 3 let.
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 16. 1. 2017

ONDŘEJ HAVELKA 
a jeho Melody Makers
BUDE TO JINAK!
Vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 360 Kč 
Předprodej již probíhá od 14. 11. 2016.

REPREZENTAČNÍ PLES
Pořádá: Město Náchod, Primátor a. s. 
a Beránek Náchod a. s.
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč, 100 Kč
Předprodej od 8. 2. 2017 v MIC 
v Náchodě.

BENEFICE LUBY SKOŘEPOVÉ
Pořádá: Klobouk fi lm Praha 
a Město Náchod

Čtvrtek
2. února 2017 
v 19.00 hodin
Přednáškový sál

Úterý
7. února 2017
v 9.00 hodin

Středa
8. února 2017
ve 19.00 hodin

Neděle
12. února
v 15.00 hodin

Úterý
14. února 2017
v 19.00 hodin

Sobota
18. února 2017
ve 20.00 hodin 
 

Pondělí
20. února 2017
18.00 hodin

Středa 
22. února 2017
v 19.00 hodin

Středa
v 19.00 hodin
1. března 2017

Březen
– květen
středa 

10. 2. 2017
ve 20.00 hodin

24. 2. 2017
ve 20.00 hodin 

Veselé vzpomínání s herci a přáteli Luby 
Skořepové doplněné video ukázkami 
a fotografi emi z jejího uměleckého 
i soukromého života. Ke konci pořadu 
nabídneme prostor diváckým dotazům.
Vstup zdarma.

Divadlo D21 Praha
Jiří Ondra: KRYL 
– Zmrdtvýchvstání zažít
Každý máme svého Kryla  
Představení ab. cyklu – skupina „M“
Hrají: Hana Mathauserová, Michal Dudek, 
Jiří Panzner j. h., Richard Fiala j. h., Anita 
Krausová j. h. 
Vstupné: 160 Kč, 150 Kč, 140 Kč
Předprodej od 16. 1. 2017

Ivo KAHÁNEK – klavír
Program: Chopin, Schubert, Janacek, 
Rachmaninov
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč  
Předprodej od 16. 1. 2017

KURZY JÓGY pod vedením lektorky 
Mgr. Jarmily Koudelkové
10 lekcí za 900 Kč, první lekce 
15. března 2017
od 17.00 hodin – začátečníci, 
od 18.30 hodin – mírně pokročilí 
a pokročilí 
Prodej abonentek od 1. 2. 2017 
v MIC v Náchodě.

Ples Sdružení a přátel 
Střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště o. s.
Nové Město nad Metují

Ples Gymnázia Dobruška
Pořádá SRPG při Gymnáziu Dobruška

Další pořady 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
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Také už se těšíte na sobotu 25. února 
na masopustní veselí? Rok se s rokem se-
šel a my si opět dovolujeme pozvat občany 
Náchoda a okolních obcí na česko-polský 
Sousedský masopust. Po loňském úspěš-
ném ročníku pořádáme v Náchodě podru-
hé akci, která má ambici stát se trvalou 
tradicí v našem městě. 

A kdo vlastně jsme my organizátoři 
a na co se můžete těšit, ptáte se?

Říkáme si Erasmáci. Jsme skupina ak-
tivních studentů z Náchodska ve věku 
od 13 do 19 let. Zajímáme se o veřejné 
dění v Náchodě a snažíme se také po svém 
přispívat. Poprvé jsme se – jako skupina 
– sešli v listopadu 2015 na česko-polské 
výměně mládeže, financované evropským 
programem Erasmus+. Tam jsme se po-
zvolna začínali seznamovat s významem 
slova participace, čili „účastnění se“. Po-
znávali jsme, jak bychom se my mladí 
mohli aktivně podílet na veřejném živo-
tě. Po tomto projektu odstartovaly přípra-
vy naší první akce pro veřejnost – Sou-
sedského masopustu. Při organizaci této 
akce jsme objevovali, jak vypadá partici-
pace v praxi. Nyní fungujeme jako klub 
při SVČ Déčko Náchod a naše skupina čítá 
na dvě desítky členů. Tento počet ale není 
ani zdaleka konečný, protože stále stojí-
me o nové členy a rádi mezi sebou přiví-
táme každého aktivního mladého člově-
ka, který se bude chtít zapojit do našich 
aktivit. To jde velmi jednoduše. Stačí nás 
kontaktovat přes facebookovou stránku 
Erasmáci Náchod – klub aktivních studen-
tů a my poskytneme potřebné informace.

Hlavním zdrojem našich informa-
cí a zkušeností jsou mezinárodní výmě-
ny pořádané Déčkem. Máme jich za sebou 
již několik a jsou zaměřené na komunika-
ci, občanskou odpovědnost a aktivní ob-
čanství. Měli jsme možnost kromě Polska 
vycestovat například do Maďarska, Lotyš-
ska nebo Portugalska. Vždy to bylo pro nás 
bylo velmi přínosné. Kromě poznávání no-
vých lidí jsme získali také užitečné kon-
takty v zahraničí a měli možnost poznat 
kulturu, povahu a zvyky lidí z jiných zemí. 
Navíc jsme si výrazně zdokonalili naše ko-
munikační schopnosti v angličtině. 

Zatím poslední výměna mládeže 
ve městě Cascais v Portugalsku byla však 
výjimečná. Jednalo se o druhou část tří-
modulového česko-polsko-portugalského 
projektu zaměřeného na výchovu k ak-
tivnímu občanství a výměnu zkušenos-
tí s participací mládeže v praxi. A prá-
vě tady vzešly dvě aktuální akce skupiny 
Erasmáci.

Náchodská 
masopustní taškařice se vrací!

Tou první je kampaň s názvem „Kni-
hovnička dětem“, jejímž cílem je sesbí-
rat zachovalé dětské knížky pro dětské 
oddělení náchodské nemocnice a vy-
brat peníze na nákup nových. V rámci 
této kampaně již proběhla výstava dět-
ských výtvarných děl v Městské knihov-
ně v Náchodě a s ní i sbírka knížek a fi-
nančních příspěvků. Tato sbírka stále 
pokračuje až do konce února v Déčku. Po-
kud doma máte dětské knížky či lepore-
la, nebo byste chtěli přispět peněžně, ne-
váhejte se stavit ve všední dny od 8 do 18 
hodin na recepci Déčka! Další akcí je dru-
hý ročník česko-polského „Sousedského 
masopustu“, na kterém letos kromě ku-
dowské Fundacja Qdowa spolupracujeme 
také s portugalskou skupinou Rota Jovem. 
Masopust bude tedy v tomto případě ne-
jen navrácením tradiční veselice do ná-
chodských ulic, ale i ukázka participace 
mládeže v praxi.

 Po zdařilém prvním ročníku se druhý 
Sousedský masopust bude konat v sobotu 
25. února. Vše začne v 9.30 ráno u hranič-
ního přechodu v Náchodě-Bělovsi, odkud 
směrem do města vyjde masopustní prů-
vod. Do průvodu samozřejmě srdečně zve-
me! Jako dopravu na místo doporučujeme 
například linkový autobus, který vyjíždí 
z nádraží v 9:10. Průvod půjde po cyklos-
tezce kolem Metuje na křižovatku u Itá-
lie, Kamenici a na Masarykovo náměstí. 
Tam již bude od rána tržnice s množstvím 
stánků a občerstvení všeho druhu. Pro-
gram bude zahájen po příchodu průvodu 
ve 12:00 a nabídne vystoupení hudebních, 
tanečních a pěveckých skupin. Letošní 
novinkou je doprovodný program – pol-
ská skupina připravuje pro veřejnost vý-
stavu fotografií v podloubí radnice, por-
tugalští přátelé pracují na tematickém 
tanečně-dramatickém vystoupení a naše 
česká skupina připravuje masopustní ča-
sopis pro poučení i pro zasmání. 

Tedy – nezapomeňte se po vzoru čes-
kých tradic řádně namaskovat a nastro-
jit, neboť každá maska z průvodu bude 
mít nárok na česnečku a koblihu zdar-
ma! Ve svátek Masopustu by nikdo neměl 
zůstat smutný a sám – proto neváhejte 
a pojďte s námi!  

 Více informací o našich aktivitách 
a Sousedském masopustu naleznete 
na facebookových stránkách Erasmáci Ná-
chod a Sousedský masopust nebo na webu 
Déčka www.deckonachod.cz. 

Všem občanům i vedení města děkuje-
me za dosavadní podporu a přízeň a tě-
šíme se na vás 25. února na Sousedském 
masopustu 2017!            Erasmáci
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2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města 
projednala 19. 12. 2016
Jednání rady města se zúčast-
nilo všech devět radních. Čísel-
ný popis u zprávy představu-
je poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI

Informace o finanční kontrole na oddě-
lení zimní stadion

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování zajistit platební terminál pro 
zimní stadion a odboru kultury, sportu 
a cestovního ruchu v souladu s finanč-
ní kontrolou vystavování faktur za pro-
nájem ledové plochy v měsíčních inter-
valech.
Majetkoprávní úkony obce 

 RM souhlasila s uzavřením kupní 
smlouvy se společností Běloveské lázně, 
a.s., a úhradě částky 100.000 Kč při pod-
pisu smlouvy. Zbytek dohodnuté ceny 
ve výši 39.440 Kč Běloveské lázně, a. s., 
uhradí, až si město odebere dohodnuté 
vybavení a prameník bude uveden do od-
povídajícího stavu (uvedení do odpovída-
jícího stavu znamená, že v případě od-
stranění fragmentů konzole (kříž) bude 
provedena oprava fasády, totéž se týká 
sošky sv. Jakuba a stropní lampy. Veřej-
né osvětlení bude ponecháno bez jakéko-
liv náhrady na místě). 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a. s. Věcné břemeno se 
týká nového kabelového vedení ulože-
ného pod povrchem pozemkové parce-
ly č. 348/2 a č. 349/31 v ulici Ikárie v cel-
kové délce 129,16 m. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou.  9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a. s. Věcné břemeno se 
týká nového kabelového vedení ulože-
ného pod povrchem pozemkové parce-
ly č. 1827/1, č. 2036/9, č. 2042/11 a č. 
2043/1 v ulici Dobenínské v celkové délce 
54,89 m. Smlouva se uzavírá na dobu ne-
určitou. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene, které se týká 
vypořádání pozemků pod stavbou cy-
klostezky a spočívá ve zřízení vyústní-
ho objektu na pozemkové parcele č. 345 
v katastrálním území Malé Poříčí, která 
je ve vlastnictví státu. Právo hospodařit 
s ním má Povodí Labe, státní podnik, Hra-
dec Králové. Věcné břemeno bude zřízeno 
za cenu 1.100 Kč + DPH a město Náchod 
zajistí vklad smlouvy o věcném břemenu 
do katastru nemovitostí a uhradí souvise-
jící náklady. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
El. kabelové vedení bude umístěno pod 

povrchem pozemkové parcely č. 2058/3,  
č. 2058/40 a č. 2058/44 v Raisově ulici. 
Předpokládaná délka el. vedení umístě-
ného v pozemkových parcelách města má 
být cca 5 m. Budoucí věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou. 9-0-0

 RM souhlasila se zřízením sídla Nezá-
vislého odborového sdružení při základní 
škole Komenského, Náchod, v budově Zá-
kladní školy, Náchod, Komenského 425.  
 9-0-0

 RM uložila odboru investic a rozvoje 
připravit podklady pro rozšíření parkovi-
ště za domem čp. 1829 Kostelecká.  9-0-0
Programy pro poskytování dotací 
sportovním klubům pro rok 2017 9-0-0

 RM schválila vyhlášení „Programu pro 
poskytování dotací právnickým a fyzic-
kým osobám na podporu sportu“, „Pro-
gramu pro poskytování dotací z výno-
su města z hazardních her právnickým 
a fyzickým osobám na podporu sportu“ 
a „Programu pro poskytování dotací z vý-
nosu města z hazardních her na podpo-
ru individuálního sportu fyzických osob 
reprezentujících město Náchod v meziná-
rodním měřítku“ pro rok 2017.
Žádost o čerpání fondu 9-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje v celkové výši 200 tis. Kč a převod 
finančních prostředků do rozpočtu pří-
spěvkové organizace Sportovní zařízení 
města Náchoda. Finanční prostředky bu-
dou použity na pokrytí provozní ztráty 
Jiráskova koupaliště, která vznikla v prů-
běhu roku vlivem nepřízně počasí v let-
ní sezóně.
Průzkumné vrty 
v historickém centru města 9-0-0

 RM vzala na vědomí informace o vrt-
ném průzkumu v historickém centru měs-
ta za účelem zprůkaznění existence pod-
zemních chodeb a ukončila financování 
průzkumných prací.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila rozšíření projektu sado-

vých úprav MŠ Myslbekova a U Kočovny 
o celkovou studii prostranství mateřské 
školy U Kočovny. 9-0-0

 RM schválila zpracovaný návrh Plá-
nu odpadového hospodářství Náchod 
a jeho odeslání k připomínkovému řízení 
na Krajský úřad Královéhradeckého kra-
je. 9-0-0

 RM souhlasila s výměnou zábradlí ul. 
Anglická dle nabídky od firmy Trikap. 
 9-0-0

 RM schválila rozsah projektové doku-
mentace na vybudování chodníků, deš-
ťové kanalizace a zastávek hromadné do-
pravy jako součást opravy komunikace 
Jizbice – Lipí – Náchod. 9-0-0 

 RM schválila vyhlášení „Programu 
na podporu sociálních služeb nestátních 
neziskových organizací na rok 2017“.  
 9-0-0

 RM schválila vyhlášení „Programu 
na podporu spolků a ostatních nezis-

kových organizací v oblasti vzdělávání 
na rok 2017“. 9-0-0

 RM schválila vyhlášení „Programu pre-
vence kriminality pro rok 2017“. 8-0-1

 RM schválila uzavření smlouvy o re-
klamě s firmou Primátor a. s., Náchod, 
na zajištění reklamy Primátoru a. s. na Re-
prezentačním plese Města Náchoda, PRI-
MÁTORU a. s. a Beránku Náchod a. s., kte-
rý se koná 18. února 2017. Za zajištění 
reklamy firmě Primátor a. s. obdrží Měs-
to Náchod finanční příspěvek na realiza-
ci plesu 50.000 Kč + DPH.  8-0-1

 RM vzala na vědomí rezignaci Mgr. Mi-
chala Bráta na funkci člena dozorčí rady 
ke dni 14. 12. 2016. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením objednávky 
na aktualizaci projektové dokumentace, 
stavební úpravy a přístavba objektu č. p. 
1759 Pražská ulice, Náchod s Projekčním 
a inženýrským atelierem STING NA s. r. o., 
Náchod.

Rada města 9. 1. 2017
Jednání rady města se zúčastnilo všech de-
vět radních.
Veřejnosprávní kontroly 9-0-0

 RM uložila ředitelce příspěvkové orga-
nizace Ing. Ludmile Pohankové předložit 
zprávu o její činnosti v orgánech organi-
zací spolupracujících s Déčkem a návrh 
smlouvy o spolupráci mezi Déčkem a Du-
hou 2D, pobočný spolek.

 RM vzala na vědomí předložené zprá-
vy o výsledcích kontrol za rok 2016 u pří-
spěvkových organizací města a příjemců 
dotací.

 RM schválila plán kontrol a audi-
tů ve veřejné správě na rok 2017 u pří-
spěvkových organizací města a u příjem-
ců dotací a uložila Tělovýchovné komisi 
předložit další návrhy na kontroly dotací 
do 31. 1. 2017.
Řešení situace v ZŠ T. G. Masaryka 9-0-0

 RM uložila řediteli ZŠ T. G. Masaryka 
Mgr. Odvářkovi, aby zajistil diferenciaci 
výchovně – vzdělávacích procesů s cílem 
nalezení rovnováhy mezi inovačními pe-
dagogickými postupy a jejich klasickým 
pojetím.

 RM uložila řediteli ZŠ T. G. Masaryka 
Mgr. Odvářkovi, aby ve výchovně – vzdě-
lávací struktuře nalezl prostor pro obno-
vení vhodné formy vzdělávání v kontextu 
tříd s rozšířenou výukou vhodných před-
mětů, vzdělávací skupiny s takovou rozší-
řenou výukou či jakékoli jiné vhodné for-
my, která by rysy takové výuky naplnila.

 RM uložila řediteli ZŠ T. G. Masaryka 
Mgr. Odvářkovi, aby zajistil v maximální 
možné podobě prezentaci inovativních pe-
dagogických postupů pro veřejnost, zejmé-
na pak pro rodiče a zákonné zástupce dětí, 
kteří školu navštěvují. Součástí zavádění 
nových inovativních postupů musí být 
vždy i jejich vysvětlování, aby byly správ-
ně pochopeny a aby rodiče a zákonní zá-
stupci dětí všechny změny v moderních 
pedagogických postupech správně chápali. 
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* * *

 RM uložila řediteli ZŠ T. G. Masary-
ka Mgr. Odvářkovi, aby v rámci zavádě-
ní inovativních pedagogických postupů 
do prostředí školy zajistil kvalitní úro-
veň vtahů v pedagogickém kolektivu. Zá-
jmem zřizovatele je, aby v prostředí školy 
vedle sebe mohly existovat jak inovativ-
ní pedagogické postupy, tak i vzdělávací 
systém v jeho klasickém pojetí. Zájmem 
zřizovatele je, aby každý konkrétní pe-
dagog na škole mohl uplatnit svůj vhled, 
svoje zkušenosti v rámci každodenní pe-
dagogické a výchovné práce. Zřizova-
tel se tímto zájmem nestaví do role hod-
notitele úrovně jednotlivých výchovně  
– vzdělávacích postupů. Zřizovatel však 
vnímá, že ze strany veřejnosti existuje 
zájem, aby se tato dualita ve škole udr-
žela a jednotliví pedagogové v rámci ní 
mohli upřednostnit svůj vlastní pedago-
gický styl.
Majetkoprávní úkony obce 

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí RWE GasNet, s. r. o. Plynárenské zaříze-
ní je uloženo v pozemkové parcele č. 798, 
č. 1142/4, č. 1142/11, č. 1993/5, č. 1993/6, 
č. 2058/42, č. 2067/26 a č. 2067/61 – kru-
hová křižovatka u Čedoku. Plynárenským 
zařízením jsou zasaženy pozemky města 
v délce 98,27 m. Věcné břemeno se zřizu-
je na dobu neurčitou. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájem-
ní smlouvy se Správou železniční do-
pravní cesty, státní organizace. Nájemní 
smlouvou město přenechává SŽDC do ná-
jmu část pozemkové parcely č. 2067/106 
o výměře 27 m2, č. 2058/44 o výměře 218 
m2, č. 2067/96 o výměře 9 m2, č. 2067/98 
o výměře 16 m2 a č. 2308 o výměře 15 m2, 
všechny v katastrálním území Náchod. 
Celková plocha pronajímaných pozemko-
vých parcel má výměru 285 m2. Smlouva 
se uzavírá na dobu od vydání stavební-
ho povolení pro stavbu „Revitalizace tra-
ti Týniště n. O. – Broumov“ do doby ko-
laudace této stavby a předání a převzetí 
vyklizených pozemků.  9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením pachtov-
ní smlouvy, kterou se žadateli přenechá-
vá do užívání pozemková parcela č. 242/1,  
č. 195/1 a č. 191. Na těchto pozemcích je 
zákaz pasení skotu. Další pozemkové par-
cely č. 250, č. 165/3, č.165/5, č. 165/8, č. 
140/1 a č. 172/1 mohou být užívány pro 
sečení trávy a pasení skotu. Všechny po-
zemkové parcely se nalézají v katastrál-
ním území Běloves a jejich celková výměra 
je 165.466 m2. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou s účinností od 1. 2. 2017. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o výpůjčce na bezplatné užívání čás-
ti pozemkové parcely č. 362/11 o výmě-
ře 284 m2 v ulici Smiřických. Pozemek se 
přenechává do výpůjčky za účelem sečení 
trávy a udržování veřejné zeleně. Smlou-
va se uzavírá na dobu neurčitou s účin-
ností od 1. 2. 2017. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
s vlastníkem budovy čp. 637 v ulici Pol-
ské v Náchodě. Smlouva se týká umístění 
jednoho kamerového bodu na domě čp. 
637, připojení na internet a zdroj el. ener-
gie.  9-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene se společností ČEZ Distri-
buce, a.s. El. kabelové vedení bude umís-
těno pod povrchem pozemkové parcely 
č. 1190/3 v areálu stadionu Hamra. Před-
pokládaná délka vedení nízkého napětí 
umístěného v pozemkové parcele města 
má být cca 16 m. 9-0-0

 RM souhlasila se zajištěním geomet-
rického plánu na odměření části staveb-
ní parcely č. 92 katastrální území Jizbice 
u Náchoda za účelem následného převo-
du takto vzniklého pozemku do vlastnic-
tví města Náchoda. 9-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene se společností ČEZ Distri-
buce, a. s. El. kabelové vedení bude umís-
těno pod povrchem pozemkové parcely č. 
2011 a č. 2010/2 v ulici Rozkoš. Předpoklá-
daná délka vedení NN umístěného v po-
zemkové parcele města má být cca 10 m. 
 9-0-0

 RM uložila Odboru investic a rozvoje 
zpracovat návrh technického řešení vy-
budování příjezdové cesty k čp. 17 v uli-
ci Broumovská včetně finanční rozvahy.
Parkovací místa 9-0-0

 RM schválila Dodatek č. 1 ke Směrni-
ci o ceně nájemného za užívání pozemků 
a některých objektů ve vlastnictví města 
Náchoda schválené RM 8. 2. 2016.

 RM souhlasila s využitím parkovacích 
míst v blízkosti ulice Tyršova v souladu 
s Dodatkem č. 1 ke Směrnici o ceně ná-
jemného za užívání pozemků a některých 
objektů ve vlastnictví města Náchoda 
a s využitím parkovacích míst na Masa-
rykově náměstí v souladu s Dodatkem  
č. 1 ke Směrnici o ceně nájemného za uží-
vání pozemků a některých objektů 
ve vlastnictví města Náchoda.
Umístění sídla Nadačního fondu pro
podporu nemocnice v Náchodě 9-0-0

 RM souhlasila s umístěním sídla Nadač-
ního fondu pro podporu nemocnice v Ná-
chodě do budovy na adrese Masarykovo 
náměstí č. p. 40, 547 01 Náchod. 
Konkursní řízení na ředitele/ku 
MŠ Alšova a MŠ Vítkova  9-0-0

 RM jmenovala členy konkursních ko-
misí v konkursních řízeních na ředitele/
ku MŠ, Náchod, Alšova 952 a MŠ, Náchod, 
Vítkova 304.

 RM schválila znění inzerátu konkurs-
ních řízení na ředitele/ku MŠ, Náchod, Al-
šova 952 a MŠ, Náchod, Vítkova 304 a je-
jich zveřejnění na úřední desce města, 
v okolních ORP, na webových stránkách 
města, webových stránkách KÚ, v Ná-
chodském deníku, v Náchodském zpravo-
daji a v Echu. 

Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklis-
tických pruhů na ulicích Českoskalická, 
Pražská v Náchodě – II. etapa 9-0-0

 RM souhlasila s externí administrací 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby 
„Rekonstrukce chodníků a zřízení cykli-
stických pruhů na ulicích Českoskalická 
Pražská v Náchodě – II. etapa“ společnos-
tí DABONA s. r. o., Rychnov nad Kněžnou 
a schválila uzavření příkazní smlouvy.
Oranžové hřiště 
Na Roudné – Náchod 9-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na veřejnou zakázku „Oranžové 
hřiště Na Roudné - Náchod“ a schválila 
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na  
1. místě firmou B plus P s. r. o., Červený 
Kostelec.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s uzavřením Smlouvy 

o spolupráci mezi NPÚ, Ůzemní památ-
ková správa Sychrov, ZOO Dvůr Králové  
n. L: a Městem Náchod týkající se provo-
zu medvědária na období dalších tří let (tj. 
let 2017–2019). 9-0-0

 RM souhlasila s objednáním statického 
posudku obou opěrných zdí v ulici V Zá-
tiší. 9-0-0

 RM souhlasila s uložením další kanali-
zační přípojky do pozemku č. 2044 v ulici 
Nemastova. 9-0-0

 RM souhlasila s povolením záboru o.p.s. 
Branka bez poplatku ve dnech 18. 4.–6. 5. 
2017 pro prezentaci česko-polského pro-
jektu „Blíže k přírodě, blíže ke kultuře“, 
kde město Náchod je jedním z partnerů 
projektu. 9-0-0

 RM vzala na vědomí zprávu o zapoje-
ní škol do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ“ 
a IROP. 9-0-0

 RM souhlasila se zapojením MŠ Vanču-
rova do projektu „Šablony pro MŠ“ v cel-
kové výši 386 088 Kč. 9-0-0

 RM schválila smlouvy o sdružených 
službách dodávky plynu pro čp. 1845 Zá-
mecká. 9-0-0

 RM souhlasila s vystavením objednávky 
na vypracování projektu „Stavební úpra-
vy hradby na parcelách č. 38/3 a 63, Ná-
chod“ a s uzavřením Smluv o právu pro-
vést stavbu na tuto akci. 9-0-0

 RM uložila Technickým službám Ná-
chod s. r. o. zrušit v příměstské části Ná-
choda – Jizbici vypínání veřejného osvět-
lení v nočních hodinách (22–05 hod.).  
 9-0-0

Rada města 16. 1. 2017 
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních, tři byli omluveni.
Přepis odběrných míst a následné 
uzavření nových smluv 6-0-0

 RM schválila přepis odběrných míst 
a následné uzavření nových smluv dle 
návrhu.
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        KRONIKA narození a svatby 2016

V prosinci 2016 se narodili:
 3. 12.  Sebastian Čáp
 13. 12.  Josef Jiří
 15. 12.  Zora Vintrová
 18. 12.  Filip Sršeň
 20. 12.  Šárka Mervartová
 22. 12.  Tomáš Viskot

V prosinci 2016 byli oddáni:
3. 12.
Lukáš Soumar, Červený Kostelec
Agáta Hartelová, Náchod
16. 12.
Jiří Mach, Náchod
Dagmar Skořepová, Náchod
Peter Dzurko, Náchod
Erika Čajkovská, Náchod
30. 12.
Adam Kouba, Černovice
Iveta Frymlová, Náchod

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s. 
regionální pracoviště NÁCHOD, Palachova 1303, (budova Okresního soudu)
547 01 NÁCHOD, DIČ: CZ26594145 tel.: 491 426 027, e-mail: nachod@czphk.cz

Nabízíme: 
– služby sociálního poradenství pro oso-

by se zdravotním postižením,
– půjčování rehabilitačních a kompenzač-

ních pomůcek,
– nabízíme euroklíče pro držitele průka-

zů TP, ZTP, ZTP/P a pro ostatní zdravot-
ně postižené osoby bez průkazu, euro-
klíč je určen k odemčení WC a zámků, 
kde jsou instalovány výtahy a schodiš-
ťové plošiny.

Nabízíme kompenzační 
a rehabilitační pomůcky:  
mechanický vozík, sedačka do vany, cho-
dítka, klozetový vozík, nájezdové rampy, 
antidekubitní matrace s kompresorem, 
trojkolo, elektrickou polohovací postel 
s matrací, rotoped, biolampu, zvedák 
do vany, měřič pro diabetiky,
násadec pryžový na francouzské hole. 

Město Náchod uzavřelo koncem října 
2016 s Královéhradeckým krajem smlou-
vu o zajištění služby „Podpora proce-
su plánování sociálních služeb a rozvo-
je místního partnerství v sociální oblasti 
na území obce Náchod“.

Veškeré aktivity v rámci uvedeného 
projektu budou hrazeny prostřednictvím 
Královehradeckého kraje z Evropského 
sociálního fondu, Operačního programu 
Zaměstnanost v celkové výši 1,949 mil. Kč 
a musí být splněny do 31. 5. 2019. 

V rámci smlouvy se město zavázalo vy-
tvořit nový plán sociálních služeb pro roky 
2018–2020, v jehož analytické části budou 
vytvořeny tři pracovní skupiny (oblast so-
ciální prevence a služeb pro rodiny a děti; 
oblast služeb pro osoby se zdravotním po-
stižením a duševním onemocněním), v níž 
budou zástupci poskytovatelů, zadavate-
lů i uživatelů sociálních služeb. Význam-
nou úlohu budou hrát v této části projektu, 
také setkání s veřejností zaměřená na po-
třeby zdravotně postižených dětí a dospí-
vajících a na seniory a osoby pečující o se-
niory. Poté bude třeba nastavit realizační 
fázi procesu plánování sociálních služeb 
a vytvoření hodnotící zprávy naplňování 
plánu sociálních služeb za rok 2018. 

Nový projekt pro rozvoj 
místního partnerství v sociální oblasti

Další významnou činností projektu je 
zvýšení dostupnosti terénních služeb, 
a to především prostřednictvím zmapová-
ní situace v poskytování pečovatelských 
služeb a osobní asistence ve venkovských 
územích správního obvodu obce s rozšíře-
nou působností a mapování uživatelské 
poptávky po tísňové péči na území města 
Náchod ve spolupráci s Úřadem práce ČR, 
poskytovateli sociálních služeb a spolky 
sdružující seniory a osoby se zdravotním 
postižením. Zjišťování proběhne v rámci 
krátké ankety. Poté dojde k přípravě stra-
tegie rozšíření terénních služeb (osobní 
asistence, pečovatelská služba, tísňová 
péče) do obcí ve správním obvodu. Strate-
gie bude formulována ve spolupráci s po-
skytovateli a hlavními zadavateli v regi-
onu. 

Neméně důležitou aktivitou bude prů-
zkum zájmu o bydlení pro seniory pro-
střednictvím realizace pěti fokusních 
skupin a zmapování využití seniorského 
bydlení v obcích s rozšířenou působnos-
tí. V rámci činnosti dojde k popisu stavu 
využití seniorského bydlení v deseti ob-
cích spadajících do území obce s rozšíře-
nou působností na základě rozhovoru se 
zainteresovanou osobou v každé obci.

V závěru trvání projektu bude zajiště-
no vydání a distribuce informační brožu-
ry o veškerých sociálních službách, které 
jsou poskytovány na území obce s rozší-
řenou působností. 

V souvislosti s plánovanými činnostmi 
projektu byla zároveň vytvořena nová 
pracovní pozice koordinátora plánování 
sociálních služeb.

Více informací o projektu je uvedeno 
na stránkách http://socialnisluzby.kr-kralo-
vehradecky.cz.

Uplynulý rok 2016 byl pro Městské in-
formační centrum rekordní, a to zejména 
v počtu návštěvníků, kterých bylo bezmá-
la 30 tisíc. Nejvíce cizinců k nám zavítalo 
z Polska, a to plných 2 900 osob. Pro tu-
risty v současné době připravujeme aktu-
alizovaný materiál o místech spojených 
s Josefem Škvoreckým, který bude k dis-
pozici na začátku turistické sezony, ja-
kož i materiály o turistických atraktivi-
tách Náchoda.

Do nového roku jsme vstoupili s novin-
kou v podobě možnosti platby za vstu-
penky prostřednictvím platebního ter-
minálu. Nyní tak u nás můžete zaplatit 
za nákup vstupenek z prodejních sítí Be-
ránek Náchod, Kupvstupenku.cz (Náchod-
ský Swing), TICKETPORTAL a TICKET ART 
platební kartou.

I nadále máme v nabídce sirupy Ca-
mellus (cena 96 Kč), bylinné produkty 
z chráněné dílny Domova svatého Josefa 
v Žirči, které získaly označení Regionál-
ní produkt Kladského pomezí. Jsou vhod-
né jako prevence nejrůznějších zdravot-
ních neduhů včetně nachlazení. Vybírat 
můžete z několika příchutí například má-
tové, meduňkové, šalvějové, jitrocelové 
atd. Další produkt, který nabízíme, je les-
ní med (cena 96 Kč) ze Včelí farmy Rokyt-
ník u Hronova.

Tým pracovníků MIC Náchod

INFORMACE 
z Městského 
informačního 
centra 
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V předvečer Štědrého dne loňského roku zemřela v Praze 
ve věku 93 let herečka Luba Skořepová. Nekrology přinesla řada 
médií, my si dnes připomeneme její náchodské vazby. 

Po mamince, rozené Řezníčkové, pocházela z nedalekých Hav-
lovic. Zatímco pro ni byly podkrkonošskou vesničkou, ve sku-
tečnosti obec leží spíše pod Jestřebími horami. Dodnes trochu 
o samotě tam stojí roubená chalupa, pamětnice šťastných dnů 
hereččina dětství a její první jeviště. „Jednou jsem tajně ukrad-
la z truhly dědovu svatební košili a šla jsem si tancovat mezi mod-
říny do lesa nad naši chaloupku. Hudbu jsem slyšela jen já, ruce 
a nohy ji poslouchaly, bytosti kolem byly taky při tom a všelijak se 
hýbaly.“ Děda byl málomluvný bručoun, zato milovaná babič-
ka Božena, rozená Kubečková z Pavlišova, byla veselá a nadaná. 
Luba po ní nesporně podědila literární talent i neobyčejný vztah 
k přírodě a duchovnu. Z řady dětí jich zůstalo naživu pět, mezi 
nimi ctnostná, pracovitá, krásná, leč chudá Marie. Její manžel-
ství s Karlem Skořepou však bylo 
i přes desetiletý věkový rozdíl a od-
lišné výchozí sociální poměry věr-
né a šťastné. 

Náchodský dědeček Antonín Sko-
řepa založil svůj podnik na rozhra-
ní Náchoda a Bělovse u dnes již ne-
existujícího železničního přejezdu 
pod Kašparákem v roce 1892 a na-
zval ho První náchodská parní pila 
a strojní truhlářství. Později již 
elektrickou pilu a obchod dřívím 
v Náchodě i strojní cihelnu v Dol-
ní Radechové převzal v roce 1917 
syn Karel. Největší pila v Nácho-
dě byla vybavena moderním zaří-
zením a dodávala veškeré stavební 
a palivové dříví a truhlářské řezivo 
vlastními povozy do širokého oko-
lí. Podnik zlikvidovali až komunis-
té v roce 1948. Po sametové revo-
luci požádala herečka společně se 
sestrou o navrácení majetku. Na-
místo budovy pily však už dlouho 
stála jiná továrna, a tak nebylo co 
vracet. 

Rodina patřila v Náchodě 
k místní honoraci, přesto žila vel-
mi skromně a výchova dětí byla 
z dnešního pohledu snad až příliš 
přísná. „Nic nám naše laskavá ma-
minka neprominula. Zalhat jsme nesměli, žalovat taky ne, za malý 
podvod následoval velký trest a dlouhý půst. Ale kdyby to šlo, klidně 
bych si to dneska zopakovala.“ To jsou slova nejstarší, Luby, která 
ráda dávala k lepšímu historku o tom, jak si sama hned po naro-
zení vybírala ze tří připravených jmen. Náhodně sáhla po Libu-
ši, ale hned po křtu, který se odbýval 14. října 1923 v kostele sv. 
Vavřince, jí začali říkat Lubka nebo Lubinka. Po dvou letech se 
ještě narodila dvojčata, děvčátka, na živu však zůstala jen Kar-
la a po dalším roce přibyl vytoužený syn Karel. Dne 1. září 1929 
začala Libuše Skořepová (nadále se s touto podobou křestního 
jména setkáváme již téměř výhradně jen na vysvědčeních nebo 
jiných úředních dokumentech) chodit do 1. třídy dívčí obecné 
školy I. obvodu v Náchodě. Protože ještě nedosáhla věku šesti 
let, narodila se totiž 21. září 1923, můžeme v hlavním katalogu 
číst poznámku „Předčasně přijata“ a také zjistit, že už v první 
třídě jí dvojka z matematiky trochu kazila jinak samé jedničky.

Nové a významné životní údobí jedenáctileté již skoro slečny 
začalo školním rokem 1934/1935, kdy nastoupila do I. B náchod-
ského reálného gymnázia. V pasážích porůznu roztroušených 

v jejích knihách vzpomíná na dosud nepoznaný pocit vlastní 
důležitosti, na hodiny českého jazyka a literatury se zbožňova-
ným panem profesorem Vojtěchovským, na závratné štěstí při 
veřejném přednesu básní, třebas jen na stupínku ve třídě. Sa-
mozřejmě přišly také první lásky a první literární pokusy. Jak se 
Luba pomalu blížila k maturitě, všimli si jejího pohybového, re-
citátorského a hereckého nadání i starší spolužáci a její produk-
ce se staly neodmyslitelnou součástí studentských kulturních 
podniků. Svědčí o nich nejen vzpomínky, ale i dochované pro-
gramy a novinové zprávy. Jako kvintánka vystupuje na miku-
lášské zábavě studentů v hostinci U Jiřího z Poděbrad v drama-
tizaci Nerudových povídek z Malé Strany, jindy bez hudby tančí 
na jevišti při recitaci Bezručovy básně Jen jedenkrát. Objevila se 
v programu Pestrého večera, pořádaného 23. února 1941 profe-
sorským sborem a studenty ve dvoraně Městského divadla, kde 
tančila na hudbu Pavla Bayerleho Cikánský tanec. A konečně její 

první velká divadelní role několik 
týdnů před maturitou. Slávka Hlu-
binová ve hře Fráni Šrámka Měsíc 
nad řekou, kterou uvedli studenti 
k oslavě básníkových 65. naroze-
nin v městském divadle 12. břez-
na 1942. Ústní zkoušky dospělosti 
Luba skládala 3. června 1942. Těžko 
říci, zda pouze náhoda způsobila, 
že z němčiny si „vytáhla“ témata 
Im Theater a Deutsche Dramatiker, 
při češtině měla hovořit o vývoji 
dramatu a francouzsky konverzo-
vala na téma Le théâtre. Po matu-
ritě se pak před mladou adeptkou 
herectví otevřela nová kapitola ži-
vota převážně se odehrávající již 
mimo Náchod.

Do svého rodného města se Luba 
Skořepová čas od času vracela, ať 
už v divadelním představení nebo 
prezentovat své knihy, v nichž ob-
čas zachytila vzpomínky na dětství 
a mládí. Ani město na ni nezapo-
mnělo a udělilo jí v roce 2004 čest-
né občanství. Slavnostního předání 
diplomu dne 24. ledna při velkole-
pé oslavě 100 let od otevření nové 
radnice se kvůli zdravotním pro-
blémům nezúčastnila, poslala však 
svůj pozdrav na zvukovém médiu 

a diplom jí představitelé města dovezli do Prahy. Slavnostní při-
jetí v obřadní síni se konalo v červnu 2010, kdy herečka a úspěš-
ná spisovatelka přijela představit svoji knihu Tajnosti herecké 
a historky rozverné. Na náchodském jevišti pak naposledy vy-
stoupila v prosinci 2013 v inscenaci Mydlibaba a ty druhé, kdy 
při příležitosti svých 90. narozenin předvedla svým spoluob-
čanům neutuchající energii a optimismus i životní moudrost. 
A když v roce 2015 v kavárně Nové scény v Praze představila svo-
ji poslední, již osmnáctou knihu, splnila svůj dlouho odkláda-
ný vnitřní slib – vzdát hold kuchařskému umění své maminky. 
Maminčina kuchařka, jak se kniha jmenuje, vznikla podle seši-
tu receptů, který v rodině opatrovali stovku let a kromě recep-
tů obsahuje mnoho vzpomínek na dětství a vzácných fotogra-
fií z rodinného alba. Nejvýrazněji z nich vystupuje především 
v úvodu zmíněná havlovická babička, kruh se uzavřel.

Všichni doufáme, že slavná rodačka Luba Skořepová nalez-
ne ve svém rodném městě i místo svého posledního odpočinku. 

                        Lydia Baštecká    
Fotografoval 9. 6. 2010 Martin Hurdálek

Náchodské kořeny Luby Skořepové
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Únorová výročí
2. února jsou v kalendáři Hromnice. Pří-
sloví říkají, že na Hromnice má mít hos-
podář půl krajíce, půl píce, a také že je 
o hodinu více (podle astronomů o hodi-
nu a čtvrt).
2. února 1717 se narodil generál Lau-
don, co „jede skrz vesnici, má bílou čepi-
ci“. Naším regionem v dobách terezián-
ských prusko-rakouských válek projížděl 
asi dost často, v Polici nad Metují měl ně-
jaký čas hlavní stan. 
3. února 1997 zemřel spisovatel Bohumil 
Hrabal. Jeho dílo je stále živé, zejména 
filmy natočené podle jeho knih. 
4. února 1867 vyhlásil císař Franz Josef I. 
rakousko-uherské vyrovnání, které zna-
menalo zásadní úspěch Maďarů v monar-
chii, ale bylo zklamáním pro náš národ 
a české království, kterému se rovnopráv-
ného postavení v mocnářství nedostalo.
4. února 1872 (byl nedělní večer) „vznesla 
se na obzoru velká severní zář, …byla bar-
vy rudé a rozprostírala se od západu k vý-
chodu“, pak pohasla, ale po půl hodině se 
znovu „objevila v překrásných barvách du-
hových,“ jak tehdy pozoroval a zapsal si  
J. K. Hraše. V noci pak přišla velká vichřice.
4. února 1942 se narodil historik 
prof. dr. Vladimír Wolf, autor knihy 
o Koldovi ze Žampachu, který v 15. stole-
tí Náchodu po dvacet let vládl.
5. února 1892 se v Náchodě narodila tex-
tilní výtvarnice Emilie Paličková-Mildeo-
váx). 
11. února 1937 zemřel náchodský učitel, 
významný hudebník a sbormistr Franti-
šek Gregorax).
12. února 1927 se narodil v jihočeském 
Klikově akademický malíř Jiří Kodymx). 
Celý dospělý život žil a tvořil v Náchodě, 
pro město vytvořil jak velká sgrafita, tak 
desítky diplomů a jiných grafických prací.
18. února 1932 se narodil režisér světo-
vého jména Miloš Formanx). Po uvěznění 
rodičů Němci žil do konce války v Nácho-
dě u svých příbuzných Švábových a cho-
dil zde i do gymnázia.
18. února 1972 zemřel náchodský výtvar-
ník, profesor zdejšího gymnázia Jiří Vo-
týpkax). 
18. února 1997 zemřel náchodský ochot-
ník a režisér ing. Ladislav Hrudíkx). 
24. února 1527 byl korunován na české-
ho krále Ferdinand I., první Habsburk 
na českém trůně. 
24. února 1912 se konala v hostinci U Ter-
čů přednáška o dělnické tělovýchově 
a den na to byla v Náchodě založena Děl-
nická tělovýchovná jednota (DTJ).      (AF)

Pozn.: Hvězdičkoux) jsou označeny osob-
nosti, o nichž bližší údaje najdete ve Vel-
ké encyklopedii osobností Náchoda 
(Město Náchod 2015) i v knize Zanechali 
stopu… (Bor, Liberec 2013).

Před Vánocemi vyšlo 53. číslo vlasti-
vědného sborníku kraje Aloise Jiráska, 
Boženy Němcové a bratří Čapků Rodným 
krajem. Na jeho obálce najdeme kouzel-
ný zimní obrázek, vytvořený pro toto čís-
lo Josefem Vikem. V úvodu je článek prof. 
Wolfa k výročím Václava Havla (nedožité 
80. narozeniny a 5. výročí úmrtí). O brit-
ských letácích shozených na Náchodsku 
v únoru 1940 píše Mgr. Richard Švanda. 
Naše čtenáře asi osloví už 5. pokračová-
ní vzpomínkového vyprávění Jaroslava 
City Rošťáci z Vysokova. Vedle řady dal-
ších zajímavostí z regionu a pravidelné-
ho přehledu regionální literatury se ten-
tokrát dočteme i o úspěších studentů 

Vyšlo již 53. číslo sborníku Rodným krajem
náchodského Jiráskova gymnázia. Jeho 
profesorka Dr. Blanka Dvořáčková před-
stavuje dva úspěšné studenty– nositelku 
ceny Magnesia Litera dr. Blanku Jedličko-
vou (maturovala v roce 2007) a současné-
ho studenta Matyáše Faltu, který zvítězil 
v mezinárodní soutěži prací o zdravotnic-
tví v Izraeli. V trojici nekrologů v závě-
ru čísla je připomenuto i úmrtí PhDr. Bo 
rise Mědílka. 

 Sborníček Rodným krajem vychází dva-
krát ročně, obvykle v červnu a v prosin-
ci. Číslo je i tentokrát na obvyklých pro-
dejních místech, díky příspěvkům měst, 
obcí a dalších subjektů za pouhých 30 Kč.

Ačkoli je tradičním zvykem uspořádat 
Čtení pro Josefa Škvoreckého první pon-
dělí v lednu, letos tato zvyklost byla po-
rušena a akce byla přesunuta na úterý. 
Důvod je prostý: páté výročí úmrtí slav-
ného náchodského rodáka připomenout 
sice v tradiční den, ale doslova v předve-
čer spisovatelova úmrtí by bylo, když ne 
rovnou zarážející, tak alespoň překvapivé. 
Snad i úsměvné. Obvykle Náchod repre-
zentují zástupci radnice, Jiráskova gym-
názia a Městské knihovny, letos se členy 
delegace stali zástupci města (p. Hejzlar), 
knihovny (p. Vašíček) a dále paní Benešo-
vá, emeritní místostarostka, a paní Čtvr-
tečková, kronikářka Náchoda.

Po letech konání akce v baru Krás-
né ztráty (toho času přejmenovaného 
na Café Kampus), s výjimkou prvního roč-
níku uspořádaného v budově pražského 
gymnázia, se zájemci o čtení z díla Josefa 
Škvoreckého poprvé sešli v Knihovně Vác-
lava Havla, která se sice nemůže prokázat 
většími prostorami, ale, což je nesporné 
plus, klidnějším prostředím a k „před-
nášení“ vhodnější atmosférou nenaru-
šovanou objednávkami sodovek (nikoli 
zelených limonád), čajů (vskutku ne bu-
kvicových káv) a placení účtů.

O úvod večera se postaral ředitel 
Knihovny Václava Havla Michael Žantov-

ský, který na začátek přečetl kuriózní po-
hlednici textem se vztahující k osobám 
Škvoreckého a Havla, která byla obje-
vena v pozůstalosti náchodského rodá-
ka. Poté už předal slovo nasmlouvaným 
čtoucím, z nichž první byl spisovatel Ja-
roslav Vejvoda. Vystoupení náchodské de-
legace zahájila spatra proneseným úvod-
ním slovem paní Benešová, která všechny 
účastníky (a jejich blízké) pozvala do spi-
sovatelova rodiště, přičemž zmínila, jako 
vhodnou událost k návštěvě, jarní Prima 
sezónu, studentský festival, a pár slovy 
pohovořila i o pamětní lavičce před rad-
nicí. Hovořila o vztahu Náchoda ke své-
mu rodákovi a o tom, že některé z autoro-
vých postav jsou dosud žijícími osobami, 
jež je možné ve městě potkat. Samotné 
čtení obstaral vyslanec knihovny, který 
zvolil humornou esej o reformě češtiny, 
jíž je možno nalézt ve Škvoreckého knize 
Franz Kafka, jazz a jiné marginálie (To-
ronto: Sixty-Eight Publishers, 1988).

Je nezbytné zmínit, že každoroční ná-
vštěvy náchodských si organizátoři Čte-
ní pro Josefa Škvoreckého váží, což nikdy 
nezapomenou dát najevo nejen v hovoru 
mezi čtyřma očima, ale i při představová-
ní delegace na plénu.

Rozhodně nesprávné by bylo přejít ml-
čením, neboť jde o významnou věc v rám-
ci celé akce, resp. významnou z hlediska 
náchodských, cestu do a zpět Prahy, jíž 
co řidič zajišťoval p. Hejzlar. I přes počá-
teční obavy ze stavu silnic a počasí, ces-
ta byla poklidná a to až do zpáteční jízdy, 
konkrétně do úseku mezi Hradcem Králo-
vé a Náchodem; tam začalo sněžit a jízda 
po silnici přestala být tak klidná jako do-
sud. Nicméně, a vlastně proto je vše zmi-
ňováno, řidičské kvality p. Hejzlara umož-
nily delegaci vrátit se domů bez jakékoli 
újmy.                                    Marek Vašíček

Čtení pro Josefa Škvoreckého 
v Praze dne 3. ledna 2017
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Historické veřejné stavby
2. Základní škola Drtinovo nám. (Staré Město nad Metují)

Další naší zastávkou je současná školní budova čp. 121 na Drti-
nově náměstí ve Starém Městě nad Metují, která v letošním roce 
oslaví 95 let svého trvání. 

Samostatná obec Staré Město nad Metují se zásluhou podni-
katelského rodu Bartoňů proměnila na přelomu 19. a 20. stole-
tí v prosperující průmyslovou lokalitu. Stoupl počet obyvatel, 
přibyly školní děti. Ovšem škola zde dosud neexistovala. Míst-
ní mládež docházela do sousedního města Náchoda, od r. 1896 
do nové školy v Komenského ulici. Za toto přiškolení obec Staré 
Město platila městu Náchod poměrně vysoké poplatky. 

Z toho důvodu na návrh radního Jose-
fa Kudrnáče se rozhodlo obecní zastupitel-
stvo ve své schůzi dne 14. 10. 1921 posta-
vit vlastní školu. Samotná obec však neměla 
dostatek finančních prostředků ani vhod-
ný pozemek, proto její starosta Josef Krá-
kora s radním Kudrnáčem požádali zdejší 
textilní podnikatele a největší obecní po-
platníky daní, bratry Cyrila a Josefa Barto-
ně o pomoc se stavbou školy. V další schůzi 
25. 11. 1921 vzali přítomní zastupitelé s po-
těšením na vědomí zprávu, že se oba jmeno-
vaní bratři rozhodli školní budovu postavit 
svým nákladem a na svém pozemku. Škol-
ní kronika doslova uvádí: „Rozhodli se páni 
velkoprůmyslníci, že vzhledem ke kulturní po-
třebě obce postaví svým nákladem na vlastním 
pozemku moderní školu rozsahem šestitřídní 
a vybaví ji všemi potřebnými pomůckami.“ 

Stavba školy šla rychle kupředu. Plány již 
v lednu 1922 vypracoval známý náchodský 
stavitel Ing. Jaroslav Hakauf (1871–1938), 
kterému byla též stavba zadána. Zahájena 
byla dne 15. 3. 1922 a dokončena ještě té-
hož roku 27. 12. Celkový náklad stavby činil 
1 840 062, 09 Kč. Příslušnou částku uhradili 
bratři Bartoňové, kteří dále opatřili veškerý 
školní inventář. Staroměstské obecní zastu-
pitelstvo ještě přikoupilo sousední pozemek 
(část louky) v částce 40 000 Kč, na kterém 
zřídilo útulnou školní zahradu. 

Mezitím se usilovně jednalo o úředním 
zřízení samostatné školní instituce v obci. 
Ta byla povolena výnosem Zemské školní 
rady v Praze ze dne 16. 8. 1922. Obec Staré 
Město nad Metují se spolu s připojenou osa-
dou Bražec vyškolila ze školní obce náchod-
ské a zároveň byla v obci zřízena samostat-
ná pětitřídní škola pro veřejnost, tzv. obecná škola smíšená (pro 
chlapce i dívky) s českým jazykem vyučovacím. 

Částečná kolaudace stavby byla úředně provedena 3. 1. 1923. 
Obdélná patrová budova s vysokou stupněnou sedlovou stře-
chou a výraznými trojúhelnými štíty ve středech obou průčelí 
byla na bocích doplněna o dvě přízemní křídla do dvora. Archi-
tektonicky vycházela z doznívající secese, oproti projektu však 
byla zdobnost fasády značně zjednodušena a obohacena o prv-
ky v té době nastupujícího tzv. národního stylu vyznačujícího se 
použitím dekorativních obloučků. V prvním patře škola obsaho-
vala čtyři třídy, pátá byla v přízemí. Dále byly ještě zřízeny pře-
depsané místnosti: ředitelna, sborovna, kabinety, sociální zaří-
zení a k nim sloužící ústřední topení. Při kolaudaci byly všechny 
tyto potřebné místnosti prohlášeny za způsobilé svému účelu. 
Definitivně byla budova zkolaudována 26. 11. 1923. 

Novostavba byla kompletně dokončena dohotovením obou 
bočních křídel budovy, s tělocvičnou na levé a služebními byty 
řídícího učitele a školníka na pravé straně. Vpředu byla stavba 
obklopena zahrádkou, zezadu letním cvičištěm a velkou plochou 
pro školní zahradu. Vybavena byla moderním nábytkem, jed-
notlivé kabinety obdržely vzorné školní pomůcky. Jak výstižně 
poznamenal kronikář: „Budova stala se pěknou ozdobou idylické-
ho údolíčka staroměstského.“ Slavnostní otevření školní budovy 
se konalo dne 7. 1. 1923 za osobní účasti mecenášů školy, bratří 
Bartoňů, a dalších pozvaných hostí. Ve schůzi 12. 3. 1923 na ná-

vrh občana Františka Dvořáčka jednomy-
slně rozhodlo obecní zastupitelstvo udělit 
čestné občanství jmenovaným bratřím Bar-
toňům jako výraz vděčnosti za jejich záslu-
hy pro rozvoj obce. 

Nová obecná škola mezitím zahájila běž-
né vyučování v pondělí 8. 1. 1923. Prvním 
řídícím učitelem byl jmenován Václav To-
šovský (1865–1931), rodák z Velké Jesenice, 
který měl na starost pětičlenný pedagogic-
ký sbor, neboť každá třída měla svého učite-
le. Ke zmíněnému datu tu bylo zapsáno 202 
místních dětí. Dalších 57 dětí navštěvova-
lo jiné školy vyššího stupně (zejména měš-
ťanskou školu nebo učňovské obory), pře-
devším v sousedním Náchodě. Vzápětí byli 
ještě přijati další žáci z nedaleké obce Lipí. 
Provoz školy zajišťovala šestičlenná místní 
školní rada, která spolupracovala s obecním 
úřadem.

Ke dni 1. 9. 1923 nastoupil na zdejší ško-
lu učitel Jan Karpaš (1882–1946), jičínský 
rodák, který předtím dlouhá léta vyučo-
val na školách v Červeném Kostelci. V le-
tech 1926–1939 zde působil ve funkci řídí-
cího učitele. Na zdejší škole zavedl moderní 
vyučovací metody, mj. vyřezával společně 
s žáky loutky, s nimiž hrál pro děti diva-
delní představení. Tradice školního lout-
kového divadla po jeho nuceném odchodu 
ještě dlouho přetrvávala. Pro školu vyhoto-
vil také rozsáhlý pohyblivý betlém, který je 
nyní ve sbírkách regionálního muzea. 

Po sloučení obce Starého Města nad Me-
tují s městem Náchod v r. 1924 se postupně 
snižoval počet žáků až na 96, proto od škol-
ního roku 1926/1927 byl počet postupných 
tříd snížen na tři. Po otevření nových Ma-

sarykových škol byly v Náchodě r. 1933 určeny nově tři škol-
ní obvody, staroměstská škola byla změněna na obecnou ško-
lu III. obvodu a zvětšena opět na pětitřídní. Za druhé světové 
války bylo i zde vyučování postupně omezováno a v průběhu  
r. 1944 byla škola obsazena německými uprchlíky. Její řádný pro-
voz byl opět obnoven dne 4. 6. 1945. Byla přejmenována na Ná-
rodní školu v Náchodě II a od r. 1961 na Základní devítiletou ško-
lu, 1. až 5. ročník, v Náchodě II. Na její organizaci se však téměř 
nic nezměnilo. 

Na přelomu 60. a 70. let dvacátého stol. se uvažovalo o do-
stavbě školy na devítiletou, plány se však neuskutečnily. V le-
tech 1976–1980 byla postavena nová moderní tělocvična a po  
r. 1990 byla provedena postupná generální oprava budovy a půd-
ní vestavba, která umožnila rozšíření a modernizaci vyučovacích 
prostor.                                       PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Poplatek za odpady se v roce 2017 v Ná-
chodě nezvyšuje!

Se začátkem nového roku přicházejí 
opět každoroční povinnosti platit místní 
poplatky. Dobrou zprávou pro náchodské 
občany je fakt, že poplatek za odpady se 
v roce 2017 nezvyšuje. 

„Navíc platí stejně jako v loňském roce, 
že ti, co zaplatí do konce února 2017, vý-
razně ušetří!“, dodává starosta Náchoda 
Jan Birke.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů stanovuje základní sazbu místní-
ho poplatku za komunální odpad pro rok 
2017 na částku 650 Kč za osobu, tzn. ve 
stejné výši jako v loňském roce. Nezmě-
něn zůstává i systém slev. Ten, kdo zapla-
tí celý poplatek do 28. 2. 2017, získá slevu 
ve výši 200 Kč a může tak zaplatit stejně 
jako v letech předchozích – 450 Kč.

Při platbě ročního poplatku v období 
od 1. 3. do 31. 5. 2017 činí sleva 150 Kč 
z celkové roční sazby poplatku a zaplatí-
te 500 Kč. Do 30. 9. 2017, kdy je nutné po-
platek uhradit nejpozději, platí základní 
sazba 650 Kč. Po tomto datu se již navy-
šuje o sankci ve výši 50 % (tj. o příslušen-
ství poplatku).

Jak poplatek uhradit? 
Bezhotovostním převodem na účet  

č. 19337551/0100 vedený u Komerční ban-
ky, a. s., variabilní symbol – rodné čís-
lo poplatníka, specifický symbol – číslo 
domu, složenkou nebo hotově na Měst-
ském úřadu v Náchodě na adrese Němco-
vé 2020 (vedle polikliniky) – v úterý a ve 
čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin, v pondělí 
a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v pá-
tek od 8.00 do 11.00 hodin.

Nezapomeňte tedy zaplatit „poplatek 
za odpad“ včas – výrazně ušetříte!

Poplatek za odpady 2017

Zápis dětí do základních škol vychá-
zí z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
kde je specifikován takto: 

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povin-
ná školní docházka začíná počátkem škol-
ního roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud 
mu není povolen odklad. Dítě, které do-
sáhne šestého roku věku v době od září 
do konce června příslušného školního 
roku, může být přijato k plnění povinné 
školní docházky již v tomto školním roce, 
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspě-
lé a požádá-li o to jeho zákonný zástup-
ce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného 
v období od září do konce prosince k pl-
nění povinné školní docházky podle věty 
druhé je také doporučující vyjádření škol-
ského poradenského zařízení, podmínkou 
přijetí dítěte narozeného od ledna do kon-
ce června doporučující vyjádření školské-
ho poradenského zařízení a odborného 
lékaře, která k žádosti přiloží zákonný 
zástupce. 

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve zně-
ní účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástup-
ce je povinen přihlásit dítě k zápisu k po-
vinné školní docházce, a to v době od  
1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, 
v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku. Zápis dětí do základních škol 
v Náchodě bude probíhat od 6. 4. do  
7. 4. 2017.

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění 
účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně 

Aktuální informace 
k zápisu pro školní rok 
2017 / 2018

nebo duševně přiměřeně vyspělé a požá-
dá-li o to písemně zákonný zástupce dítě-
te v době zápisu dítěte k povinné školní 
docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředi-
tel školy začátek povinné školní docházky 
o jeden školní rok, pokud je žádost dolo-
žena doporučujícím posouzením přísluš-
ného školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře nebo klinického psy-
chologa. Začátek povinné školní docházky 
lze odložit nejdéle do zahájení školního 
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Začátek letošního roku přinesl rozší-
ření možností plateb platebními kartami 
v městských zařízeních. Nově můžete pla-
tit pomocí platebních terminálů na zim-
ním stadionu a v městském informačním 
centru v Náchodě.

Na zimním stadionu se to týká přede-
vším plateb za pronájem ledové plochy. 
V infocentru na Masarykově náměstí pak 
mohou návštěvníci využít plateb kartou 
třeba při nákupu vstupenek na nejrůzněj-
ší představení nebo koncerty.

Věříme, že toto rozšíření služeb zpří-
jemní život návštěvníkům obou zařízení.

Více informací včetně provozní doby 
zimního stadionu a městského informač-
ního centra najdete na:
http://zimni-stadion-nachod.cz
http://www.mestonachod.cz/turistika/ic/
mic/

Na náchodském zimním 
stadionu a v infocentru 
nově i platební kartou

Místní poplatek ze psů na rok 2017 je 
splatný dne 30. června 2017.
Roční sazba poplatku ze psa (pokud není 
držitel osvobozen) činí:
•  rodinný dům  400 Kč
•  jiný než rodinný dům  1200 Kč
• lokalita Dobrošov, Jizbice, Lipí, 
 Pavlišov 200 Kč
• poživatelé důchodu (důchodů), 
 které jsou jediným zdrojem příjmů   
  200 Kč
(u druhého a dalšího psa je poplatek na-
výšen o 50 %)
Místní poplatek je možné hradit na účet 
města Náchoda:
•  převodem na účet číslo: 
 19-222551/0100 
•  hotově v pokladně MěÚ Náchod (budo- 
 va radnice–Masarykovo náměstí 40)
• poštovní poukázkou na účet číslo: 
 19-222551/0100
(variabilní symbol je desetimístný – 
134100 + číslo evidenční známky psa)

Ing. Ladislav Šimek, 
vedoucí odboru správy majetku 

a financování

Úhrada místního 
poplatku za psa

Po sněhové kalamitě se nyní v ulicích 
našeho města objevilo další nebezpe-
čí v podobě padajícího sněhu ze střech 
a nebezpečných rampouchů. Hodně ma-
jitelů objektů řeší tento problém umístě-
ním různých zábran na chodnících, což 
bohužel nutí chodce vstupovat do vozov-
ky mezi projíždějící vozidla.

Chtěli bychom proto upozornit všech-
ny občany a majitele objektů, že za bez-
pečný provoz staveb, tedy i bezpečný stav 
a údržbu střech, zodpovídají výhradně 
majitelé těchto objektů. Ti mají zákonnou 
povinnost starat se o svůj majetek tak, 
aby neohrozili zdraví, životy a majetek 
dalších osob. A proto, že mnohdy nevědí, 
na koho se v Náchodě obrátit se žádostí 
o odstranění sněhu nebo rampouchů, uvá-
díme alespoň následující kontakty na tyto 
firmy: Telkabel (tel. 491 422 999), Elektro 
Drapač (tel. 491 482 500) nebo Petr Kult  
– Výškové práce (tel. 737 769 329).

Zároveň žádáme občany o obezřetnost 
a opatrnost při chůzi po chodníku a po-
zornost, zda neprochází pod nebezpeč-
ným převisem sněhu nebo již zmíněný-
mi rampouchy.

Pozor na padající sníh 
ze střech a rampouchy
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Město Náchod 

Městský úřad Náchod 

Odbor sociálních věcí a školství 
Palachova 1303, 547 01 Náchod 
Čj.: MUNAC 1981/2017/ŠKS      
Ze dne : 10.1.2017 

Město Náchod 
Masarykovo náměstí 40

vyhlašuje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ 
na obsazení pracovních míst ředitelů/lek příspěvkových organizací 

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 
Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304

s nástupem od 1.4.2017 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky:  
• vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, 
• občanská a morální bezúhonnost, 
• dobrý zdravotní stav. 

Obsahové náležitosti přihlášky: 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o 

státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),  
• originály nebo ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně

uvedení pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.) 
• strukturovaný profesní životopis, 
• koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu), 
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 
• originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti 

ředitele školy (ne starší 3 měsíců). 

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 7. února 2017 na adresu: Městský úřad 
Náchod, odbor sociálních věcí a školství, Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod. Obálku označte
„KONKURS - název školy - NEOTVÍRAT“.     

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod 
IČO 00272868   ID DS gmtbqhx      1/1 

                          

Město Náchod 

Městský úřad Náchod 

Odbor sociálních věcí a školství 
Palachova 1303, 547 01 Náchod 
Čj.: MUNAC 1981/2017/ŠKS      
Ze dne : 10.1.2017 

Město Náchod 
Masarykovo náměstí 40

vyhlašuje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ 
na obsazení pracovních míst ředitelů/lek příspěvkových organizací 

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 
Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304

s nástupem od 1.4.2017 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky:  
• vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, 
• občanská a morální bezúhonnost, 
• dobrý zdravotní stav. 

Obsahové náležitosti přihlášky: 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o 

státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),  
• originály nebo ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně

uvedení pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.) 
• strukturovaný profesní životopis, 
• koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu), 
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 
• originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti 

ředitele školy (ne starší 3 měsíců). 

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 7. února 2017 na adresu: Městský úřad 
Náchod, odbor sociálních věcí a školství, Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod. Obálku označte
„KONKURS - název školy - NEOTVÍRAT“.     

Městský rozpočet je naprosto základním podkladem pro kaž-
dodenní fungování města. Náchodští radní si navíc nepochybně 
zaslouží uznání a gratulaci k velmi dobrému hospodaření: zhru-
ba 20 milionů město ušetřilo díky výběrovým a poptávkovým 
řízením, pustilo se do projektu vlastních pramenů minerální 
vody v Bělovsi, je úspěšné v získávání dotací. I díky tomu všemu 
je proto v letošním rozpočtu určena rekordní částka na inves-
tice. Přes toto všechno jsme se ale – poprvé za celou dobu na-
šeho působení v zastupitelstvu – rozhodli pro rozpočet měs-
ta na rok 2017 ruku nezvednout a hlasování jsme se zdrželi.

Hlavním důvodem pro tento náš krok je stále narůstající 
množství rozpočtových opatření, která jsou v rozpočtu zahrnu-
ta bez podrobnější specifikace a která po schválení rozpočtu už 
pouze zpětně bereme na vědomí bez možnosti je jakkoli ovlivnit. 
Často jsou tyto položky v rozpočtu zahrnuty s nulovou hodno-
tou, případně s minimální částkou, avšak jakmile se, např. právě 
v některém výběrovém řízení, nějaké peníze ušetří, tato položka 
se může bez problémů třeba i velmi významně navýšit. Neexistu-
je přitom horní hranice, takže i když je jakákoli položka navýše-
na o statisíce či miliony, zastupitelé již do těchto změn žádným 
způsobem nemohou zasáhnout. V rámci rozpočtových opatření 
se tak veřejný prostor bez jakékoli debaty či koncepce zaplňu-
je různými instalacemi (meč rytíře Hrona, zvonkohra, plánova-
ný model náchodského zámku na okružní křižovatce u Čedoku) 
nebo se zčistajasna „narodí“ nové logo města – nejen bez soutě-
že a veřejné diskuze, ale i zcela bez vědomí zastupitelů a bohužel 
též bez jakékoli konzultace s odborníky. Zkrátka: rozpočet jsme 
nepodpořili proto, že v principu nechceme nést zodpovědnost 
za rozhodnutí, jehož konečná podoba bude velmi odlišná od té 
schválené a na kterou již nebudeme mít prakticky žádný vliv.

Dalším, byť již spíše podpůrným důvodem bylo to, že rozpo-
čet obsahoval i položky, které ke schválení nedoporučil finanč-
ní výbor. Jednoznačně největší debatu vyvolala finanční pod-
pora Pivobraní. Tu finanční výbor navrhnul nepodpořit kvůli 
komerčnímu rázu akce. I přes toto doporučení byla nakonec do-
tace schválena. Nutno říci, že v celkových číslech jde o položku 
naprosto marginální, město akci podporuje částkou 50 000 Kč. 
Vzhledem k tomu, že neznáme celkový rozpočet Pivobraní a ne-
tušíme ani, nakolik jde o výdělečnou akci, nechceme toto roz-
hodnutí vzhledem k dobrým hospodářským výsledkům města 
nijak hodnotit. Podobné akce jistě do města patří. Problém ale 
vidíme v tom, že zatímco pořadatel Pivobraní má svoji vlastní 
položku přímo v rozpočtu města a obdrží celou požadovanou 
částku, jiné subjekty musí o finanční podporu žádat městskou 
nadaci a obvykle pak obdrží jen menší část požadovaných peněz. 
Jestliže např. týdenní festival divadla či poezie dostane od měs-
ta jen 20 000 Kč, a to na základě žádosti o dotaci, kterou musí 
žadatel zpracovat, zatímco Pivobraní má automaticky položku 
v rozpočtu 50 000 Kč, v pořádku to asi není… Všichni by měli 
mít stejné podmínky. Řešením by mohlo být navýšení podpory 
i dalším subjektům, které v Náchodě působí v kultuře a sjedno-
cení způsobu, jakým jsou peníze poskytovány, tedy buď podpo-
rovat Pivobraní v standardním dotačním režimu, nebo zajistit 
všem jejich vlastní položku přímo v rozpočtu.

Věříme, že stejně jako narovnání dotačních podmínek, lze ře-
šit i problém rozpočtových opatření. Jednak stanovením horní 
finanční hranice, od které již bude nutné jejich projednání za-
stupitelstvem, a určitě i větší diskuzí o zásadnějších plánech, ať 
už se jedná o oživování veřejného prostoru, nebo o novou vizu-
ální identitu města. Byli bychom totiž velmi rádi, abychom roz-
počet na rok 2018 již mohli opět s čistým svědomím podpořit.

Michal Kudrnáč a Mgr. Jan Ježek, Nezávislí a zelení, 1. 2. 2017

Proč jsme nepodpořili rozpočet na rok 2017
OKÉNKO      zastupitelů  Klobouk film Praha 

  a Město Náchod 
Vás zvou na 

BENEFICI 
LUBY SKOŘEPOVÉ 

Veselé vzpomínání  na zesnulou herečku   Lubu Skořepovou  

doplněné videoukázkami a fotografiemi z jejího uměleckého i soukromého života 
  

HHoossttéé::  

zpěvačka 
     Eva Pilarová   
herečka 
    Jaromíra Mílová 
herečka 
   Vlasta Chramostová  
baletní mistr  
   Vlastimil Harapes 
herec 
   Václav Vydra 
herec 
   Ivan Vyskočil 
režisér 
   Jaroslav Hanuš 
scenárista 
   Jan Míka 
 zpěvačka 
   Ellen Lenská 
 harmonikář 
   Jaroslav Krček 

 

Celé setkání moderuje Aleš Cibulka. 
 

Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě 
Pondělí 20. února 2017 v 18.00 hodin 

Vstup zdarma.                             Výtěžek z této akce bude věnován spolku Náchodská divadelní scéna, 
                                                 který se věnuje amatérskému divadlu v Náchodě.              

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod 
IČO 00272868   ID DS gmtbqhx      1/1 

                          

Město Náchod 

Městský úřad Náchod 

Odbor sociálních věcí a školství 
Palachova 1303, 547 01 Náchod 
Čj.: MUNAC 1981/2017/ŠKS      
Ze dne : 10.1.2017 

Město Náchod 
Masarykovo náměstí 40

vyhlašuje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ 
na obsazení pracovních míst ředitelů/lek příspěvkových organizací 

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 
Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304

s nástupem od 1.4.2017 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky:  
• vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, 
• občanská a morální bezúhonnost, 
• dobrý zdravotní stav. 

Obsahové náležitosti přihlášky: 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o 

státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),  
• originály nebo ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně

uvedení pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.) 
• strukturovaný profesní životopis, 
• koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu), 
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 
• originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti 

ředitele školy (ne starší 3 měsíců). 

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 7. února 2017 na adresu: Městský úřad 
Náchod, odbor sociálních věcí a školství, Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod. Obálku označte
„KONKURS - název školy - NEOTVÍRAT“.     
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3D skener, který umí snímat prostorové objekty a převá-
dět je do digitální podoby, zakoupilo pro studenty Jirás-
kovo gymnázium Náchod z daru společnosti Saar Gummi 
Czech. Za 58 tisíc korun, které škola od SGC obdržela v rám-
ci podpory technického vzdělávání žáků a studentů, po-
řídí ještě dva výkonné počítače pro práci s CAD systémy, 
na kterých budou kromě jiného zpracovávána data poříze-
ná skenerem. Studenti se tak budou moci seznámit přímo 
s profesionálními softwarovými nástroji, které se používa-
jí v technické praxi.

Skener s počítači doplní školní techniku do uceleného sou-
boru, studenti nyní budou moci oskenovat zvolený před-
mět, upravit ho v CAD programu, připravit pro tisk a vy-
tisknout na 3D tiskárně. Učitelé uvažují i o využití této 
techniky v rámci výtvarné výchovy, například ročníková 
práce by mohla spočívat v oskenování či návrhu nějaké-
ho modelu, jeho úpravě a následném vytištění či zasazení 
do virtuálního prostoru.

Pracoviště s počítači a skenerem bude k dispozici na volně 
přístupném místě tak, aby studenti mohli používat tech-
niku i ve svém volném čase. Stávající tři počítačové učebny 
jsou totiž stále obsazené a o technické kroužky, ve kterých 
studenti pracují s 3D tiskárnami nebo programují roboty 
a používají počítače, je takový zájem, že přihlášení čekají 
v pořadníku.          (pl)

Česká Saar Gummi 
Studenti v Náchodě pracují s novou technikou 

 BŠ – Klíč s.r.o. 
otevíráme Vám cestu v těchto oblastech:

 MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – individuální i 
skupinová výuka, přípravné kurzy k přijímacím 
zkouškám a k maturitě

 vedení ÚČETNICTVÍ
více informací: www.bs-klic.cz, e-mail: info@bs-klic.cz

 

www.mestonachod.cz

55 000 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po zapracování, 
pracoviště Červený Kostelec. Operátor je pro třísměnný 
provoz v Červeném Kostelci nebo Velkém Poříčí.

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Technik kvality 
Chemik
Operátor/ka gumárenské výroby

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výro-
bě vytlačovaných pryžových těsnění pro auto-
mobily, hledá zaměstnance na pozice:

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

ZVEME  VÁS  K  NÁVŠTĚVĚ

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

Nabízíme také veškeré stavební materiály
autodopravu nákladními vozy s rukou.
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   Zprávičky 
 z Masaryčky

zrození Krista. A tak jsme byli svědky an-
dělského poletování, tříkrálových darů 
i našeptávání čerta králi Herodovi. Her-
ci byli spontánní a nenechali se vyvést 
z míry ani návštěvou z Čech.

 I přes jazykovou bariéru děti chápaly 
děj a se zaujetím sledovaly polské pojetí 
besídky. Všichni si odnesli jedinečný a ne-
zapomenutelný zážitek.

 Nyní se již těšíme na Velikonoce, kdy 
na oplátku uvítáme polské děti s učitel-
kami v naší MŠ.

za tým učitelek 
Mgr. Alena Dušánková, ředitelka školy

ZŠ Staré Město
V naší škole se děje stále něco zajíma-

vého. Mezi nejpovedenější akce patři-
la například exkurze do Prahy (Letiště 
Václava Havla, Národní technické muze-
um) a do Liberce (IQ Landia), které se zú-
častnily starší děti – mladší žáci vyrazili 
na výukový program do hradeckého pla-
netária.

V listopadový podvečer jsme si u kávy 
a čaje popovídali s rodiči a speciální pe-
dagožkou paní magistrou Helenou Kude-
lovou o výchově dětí.

Už několik let na naší škole působí žá-
kovský pěvecký sbor, který jste letos moh-
li slyšet v adventním období na vánoční 
akci Sněhánky.

Úspěšní jsme byli i na turnaji v mini-
házené, ve starší kategorii děti obsadily 
2. a 4. místo.

Připojili jsme se k pomoci pro nemoc-
ného Filípka z Hronova sběrem plasto-
vých víček.

Z výtěžku sběru starého papíru byl za-
koupen stolní fotbal na školní chodbu 
a v lednu proběhl turnaj pro starší žáky.

V prosinci jsme uspořádali vánoční vý-
stavu a vyhlásili jsme dobrovolnou sbír-
ku na podporu opuštěných psů a koček. 
Akce byla velmi úspěšná a bude završena 
společnou návštěvou útulku v Lukavicích, 
kde děti dary osobně předají.

Budeme rádi, když se k nám přijdete 
podívat 2. 2. nebo 2. 3. 2017, kdy pořá-
dáme setkání pro předškoláčky „Všezná-
lek“. Nahlédnout můžete i na naše webo-
vé stránky ( www.zs-nachod.cz). 

Kolektiv ZŠ Náchod, Drtinovo náměstí

MŠ Komenského
Jak se slaví Ježíšek v polské školce

Letošní podzim se aktivitami v naší MŠ 
jen hemžil, a proto jsme i vlivem náhodné 
okolnosti přijali pozvání k návštěvě škol-
ky Kubusia Puchatka v Kudowě Zdrój.

Naše paní učitelky i děti se velmi těši-
ly na setkání s polskými protějšky. Oba-
vy z neznalosti jazyka se ihned jevily jako 
zbytečné. Srdečné přijetí s typickou pol-
skou pohostinností záhy odstranilo prv-
ní ostych. Školka zářila vánoční výzdo-
bou a všude byla cítit atmosféra pohody 
s radostným očekáváním nadcházejících 
svátků. 

 Polské děti si s učitelkami připravily 
literárně dramatické pásmo k oslavám 

V únoru tomu budou již dva 
roky, co jsme otevřeli dveře 
v Rozesmátém děcku. Oproti 
prvnímu roku, který byl v na-

pětí a občas i plný obav, zda se nám po-
daří projekt úspěšně provozovat a bude 
prospěšný, se tento rok nesl ve zcela jiném 
duchu. 

Skupina je zcela naplněna, a právě to 
dává naší práci smysl. Spokojenost dětí 
i rodičů je pro nás tím nejlepším důkazem 
a ohodnocením naší práce. I nadále vy-
tváříme pro děti rodinné prostředí a svo-
bodnu pohodovou atmosféru, a troufám si 
říci, že v jistém smyslu jsme takovou roze-
smátou rodinou. Vážíme si každého oka-
mžiku, kdy s dětmi i rodiči můžeme sdí-
let jejich radosti i starosti. Důvěra, kterou 
v nás vkládáte, je tolik motivující. Děku-
jeme vám všem za vaše odhodlání dělat 
věci jinak, za vaši odvahu jít proti proudu 
a za čas, který s námi trávíte. Když hledá-
me společné řešení problémů nebo raduje-
me se z úspěchů dětí, víme, že jdeme tou 
správnou cestou. 

Minulý rok jsme získali dotaci z Ev-
ropské unie a díky tomuto projektu jsme 
tak mohli zlevnit poplatek za provoz. Po-
dařilo se nám tedy stabilizovat i finanč-
ní stránku našeho projektu, což nás těší. 
Dalším úkolem pro rok 2016 byla rekon-
strukce zahrady, kterou jsme se rozhod-
li ponechat v původním přírodním stavu. 
Získali jsme dotaci z Nadace Partnerství 
a s pomocí dobrovolníků a místních firem 
se nám podařilo vytvořit Jedlou zahradu. 
I v tomto roce budeme tento projekt na-
dále rozvíjet. 

Rozesmáté děcko slaví 
druhý rok svého působení

A vize do nového roku? Chceme na-
dále podporovat rodiče a děti na jejich 
společné cestě. Rádi bychom se zaměřili 
i na vzdělávací aktivity pro veřejnost. Věř-
te, že i diskuze o dalším směřování Roze-
smátého děcka jsou zajímavé, ale zatím 
důvěrné, určitě se však máte na co těšit. 

Přejeme vám v roce 2017 více času, 
na vás samé, na vaše děti a společné zá-
žitky.                                  Aneta Balcarová

Hurá, sněží!
My, dospěláci a především řidiči, zrov-

na nejásáme nad množstvím sněhu v uli-
cích.

Zato děti jsou ve svém živlu. A tak 
denně vyrážíme s naší školní družinou 
na nejbližší místo u školy, kde se může-
me pořádně vydovádět. Je jím plácek pod 
Domovem důchodců v Náchodě. Tam jez-
díme na lopatách, stavíme celou armádu 
sněhuláků a budujeme různé stavby ze 
sněhu. Prostě si to užíváme! Nevadí nám 
sníh za krkem a mokrem ztuhlé rukavice 
– je to zkrátka paráda.

Ozývají se radostné výkřiky dětí, které 
sjíždějí kopeček na lopatě. A dětem se roz-
září oči ještě o něco více, když někdo zvo-
lá: „Hurá, zase sněží!!!!‘‘ 

Vracíme se trochu promočení, ale šťast-
ní. Víme, že druhý den vyrazíme znovu.

M. Šimonová, 
vychovatelka ŠD ZŠ TGM Náchod

PROJEKT FINANCE, PENÍZE – třída 2.B
 Nový rok jsme začali s projektem FI-

NANCE, PENÍZE. 
 Jeden z cílů tohoto projektu je rozvíjet 

finanční gramotnost, promýšlet, jak mů-
žeme hospodařit s penězi. Nový rok a mě-
síc leden se nám velmi hodí, začíná nám 
nový projekt, který bude ve spolupráci 
s knihovnou - p. J. Ptáčkovou a postupně 
dalšími, kteří se věnují tomuto tématu. 

 Naše první setkání začalo v knihovně, 
kde jsme se nejprve přivítali a zamýšle-
li se nad tím, k čemu jsou peníze. Co si 
můžeme a nemůžeme koupit. Děti uvádě-
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* * * * * *

ly zajímavé příklady ze života, kde se bez 
peněz neobejdeme a kde je naopak nepo-
třebujeme. Dá se za peníze koupit kama-
rádství, zdraví? Potřebujeme peníze víc 
pro zábavu, nebo pro obživu? Jsou pení-
ze důležité? Jsou nejdůležitější? Proč chtě-
jí být lidé bohatí? Co bychom si koupili, 
kdybychom měli hodně peněz? Narazi-
li jsme na mnoho otázek, možná někte-
ré odpovědi najdeme. Poté nám paní kni-
hovnice četla vyprávění o tom, jak peníze 
vznikly. Ukázala nám i pravé mince. Také 
jsme zkoušeli přijít na to, jakou měnu mají 
v Americe, Rusku, Velké Británii a dalších 
státech. 

Cílem tohoto prvního setkání bylo: se-
známit se se světem fi nancí, uvědomit si, 
jak jsou fi nance důležité v životě. Klíčová 
slova byla: fi nance, peníze, měna, banka. 

Po setkání v knihovně jsme se společ-
ně vydali do banky. Tam nás provedli 
a ukázali nám místa, která se běžně nevi-
dí. Ve škole si potom žáci vytvořili výstu-
py z prvního setkání podle zadání. Každý 
si zaznamenal, co slyšel, viděl, co ho za-
jímá, co si uvědomil. Příští setkání bude 
opět navazovat, budeme více a více proni-
kat do světa fi nancí, spolupracovat s dal-
šími lidmi. Zaměříme se na další měny. 
Děkujeme paní knihovnici a pracovníkům 
banky.

 Třída 2.B + Mgr. Petra Dočkalová 

Vánoční koncert aneb Vzdělávání 
žáků nekončí na hranicích naší školy

Ve čtvrtek 15. 12. 2016 se na naší škole 
konal již tradiční vánoční koncert spojený 
s prodejem žákovských výrobků a draž-
bou obrazů. Část výtěžku byla opět vě-
nována na charitativní účel. Anna Krejčí 
a Roman Kreutziger z neziskové organi-
zace ADRA přijeli představit projekt Ban-
glakids, který zajišťuje podporu vzdělává-
ní dětí v Bangladéši. 

Návštěvníci koncertu zhlédli nejen vy-
stavené knihy a promítané fi lmy o Ban-
gladéši, ale i mnoho předmětů z běžného 
každodenního i školního života: nádo-
bí, učebnice matematiky, abecedu a dal-
ší pomůcky. Mohli si vyzkoušet tabulky 
na psaní, které používají děti v tamních 
školách. Byli seznámeni s projektem Ban-
glakids a především se samotnou Moni 
Sircar, žákyní 4. třídy, které umožní fi -
nanční příspěvek pokračovat ve studiu 
na základní škole.

Před koncertem k nám navíc dorazila 
další dobrá zpráva. Náš výtěžek z červno-
vého Běhu pro Afriku doputoval až do eti-
opské vesnice Kulufo, kde právě úspěšně 
probíhá výstavba nové základní školy.

Děkujeme všem žákům, rodičům i uči-
telům za pomoc při přípravě a průběhu 
těchto akcí. Doufáme, že ve spolupráci bu-
deme pokračovat i v budoucnu.

Otázky a odpovědi 
na projekt nových tříd ZŠ TGM Náchod
1. Učí se nová třída podle osnov?
ANO. Nová třída plní školní vzdělávací 
plán ve stejném rozsahu jako běžné tří-
dy. pohled rodičů: Například v matemati-
ce některé z našich dětí osnovám dokon-
ce utíkají, mají možnost se řídit podle své 
rychlosti, a proto jsou mnohem rychleji 
na konci učebnice, než jim ukládají osno-
vy, motivují tím i své spolužáky.
2. Proč nepoužíváte známky?
pohled rodičů: Pro nás je cennější slov-
ní hodnocení než hodnocení pomocí kla-
sické stupnice 1–5. Ze slovního hodnoce-
ní se přesně dozvídáme, co ocenit a kde 
zapracovat. Děti se přirozeně poměřují:,, 
Mami, Pepíček už umí číst úplně plynule,” 
nebo „Maruška už počítá do stovky.” Je 
pro nás důležité, že, i když se děti pomě-
řují, neslyšíme od nich, že někdo má samé 
jedničky a jiný pětky, že je někdo horší 
a někdo lepší. Děti se učí vnímat svou vý-
jimečnost a výjimečnost druhých lidí. Re-
spektovat odlišnosti. Soustředí se na uče-
ní, ne na známky. Ponecháváme jim jejich 
vnitřní motivaci. 
Doporučujeme zajímavý dokument 
o známkování: Jana Nováčková 
https://www.youtube.com/watch?v=7cnxm-
-OatVs&t=551s
3. Jak budu mít jistotu, že moje dítě 
ve škole prospívá, když nebude mít 
známky? Poznám to?
pohled rodičů: Ano, poznáme. Ze slovní-
ho hodnocení učitele a ze sebehodnocení 
dítěte. Poznáme to během rodičovských 
schůzek, na které děláme spolu s dětmi 
přípravu a kde se scházíme v trojici žák 
– učitel – rodič. Spolupráce dítěte, učite-
le a rodiče je z našeho pohledu klíčová. 
4. Co když bude muset mé dítě 
přestoupit do jiné školy, je to možné, 
když nemá žádné známky?
Ano, samozřejmě je to možné, slov-
ní hodnocení můžeme kdykoliv převést 

na známky, pokud je potřeba, přestup 
není problém.
5. Vybírají si Novou třídu více děti se 
specifi ckými potřebami?
Ne. Jsou zde především děti rodičů, kteří 
se o vzdělávání zajímají a aktivně spolu-
pracují. V Nových třídách jsou děti se spe-
cifi ckými potřebami v podobném poměru 
jako v běžných třídách. 
6. Mají děti domácí úkoly?
Ano. Pracujeme s domácí přípravou, kte-
rá se postupně vyvíjí. Učíme děti plánovat 
práci, dáváme jim možnost volby, což zvy-
šuje jejich motivaci. Např. ve 2. C si děti 
z pěti připravených úloh vyberou mini-
málně 3, které musí splnit v jednom týd-
nu. Samozřejmostí je pravidelné procvi-
čování čtení.
pohled rodiče: Možnost volby a plánování 
při domácí přípravě učí děti postupně do-
mýšlet důsledky svých rozhodnutí – pří-
pravu nechám na poslední chvíli nebo si 
ji naplánuji v průběhu týdne. 
7. Je Nová třída Montessori?
Ne, ve třídě někdy používáme Montessori 
pomůcky při práci v centrech aktivit a při 
některých hodinách. Děti si během výuky 
vybírají pomůcky z oblasti českého jazy-
ka, matematiky a přírodovědy. V závěru 
hodiny refl ektují, jaké pomůcky si vybraly 
a co se naučily nebo si uvědomily.
8. Plánujete pokračovat s projektem 
Nových tříd i na druhém stupni?
Ano, už v této chvíli se učitelé našeho 
druhého stupně připravují na příchod 
dětí Nových tříd na druhý stupeň naší 
školy. Vzdělávají se, jezdí na setkání škol 
Začít spolu apod.
9. Jsou už nějaké děti z tohoto 
programu na středních školách 
nebo víceletých gymnáziích? 
Jak byly úspěšné?
Programem začít spolu se učí ve 30 ze-
mích světa. V ČR by mohly o úspěších 
žáků z 2. stupně referovat školy, které 
mají s programem na 2. stupni zkuše-
nosti. Například Základní škola Mozaika 
v Rychnově nad Kněžnou, do které se rádi 
jezdíme inspirovat. Dne 23. 3. 2017 pořá-
dáme akci pro rodiče se zájmem o Nové 
třídy, kde budou přítomny paní Mgr. Ka-
mila Zemanová Stieberová – ředitelka ZŠ 
Mozaika a Mgr. Petra Keprtová – učitel-
ka ZŠ Mozaika, které vám mohou všechny 
otázky tohoto druhu zodpovědět.
10. Dokáže program Nové třídy zajistit, 
aby měly všechny děti stejnou úroveň 
znalostí?
Nesetkala jsem se během své praxe se 
třídou, kde by děti měly stejnou úroveň 
znalostí. V Nové třídě se děti setkávají se 
stejným učivem jako v běžné třídě, liší se 
spíše ve způsobu práce. Děti mají prostor 
prohlubovat své znalosti a dovednosti po-
dle zájmu při práci s Montessori pomůc-
kami a v centrech aktivit.

pořádá ZŠ T.G.M. Náchod 

od 13.února do 17. února 2017  
denně 7:50 - 14:30 ve všech třídách  

 

 

„I podle osnov je mož ne  uč it naplno a s radostí “  
 

[Sem přidejte popisek fotky]    Zajímá Vás, jak se žáci ve škole učí? 
o Posaďte se s námi zpět do lavic a 

vyzkoušejte si naše metody výuky. 
o Nahlédněte pod pokličku učitelům, kteří 

Vám představí “učitelské triky”. 
o Seznamte se s vybaveností tříd a celé 

školy. 
o Ptejte se, zajímejte se, rádi Vám 

odpovíme. 
o Pojďte si vyzkoušet, jaké to je, když se 

učíme naplno a s radostí. 
 

Čestným hostem bude Mgr. Silvie Pýchová ředitelka Stálé konference asociace ve vzdělávání a 
koordinátorka iniciativy „Úspěch pro každého žáka“ 

Způsob výuky na naší škole natolik zaujal odborníky z oblasti vzdělávání dětí, že se rozhodli naši 
školu zahrnout do Analýzy vzdělávání v ČR zpracované pro ASPEN institut Prague, jako příklad 

dobré praxe. 
 
 

 

 

ZŠ T.G.M. NÁCHOD 
Bartoňova 1005, 547 01 Náčhod 

tel. 491 428 345 |reditel@zstgmnachod.cz |  

 

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
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ZŠ PLHOV

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Hejného matematika
V posledních letech se na stále více ško-

lách učí matematika podle metodiky pana 
Hejného. Řada rodičů má obavy z toho, že 
se děti učí jinak, že nezvládnou předepsa-
né učivo, zda udělají přijímací zkoušky. 
Snažíme se jejich obavy rozptýlit. Podí-
vejte se, jak zaznamenala hodinu mate-
matiky paní učitelka Renata Dostálová při 
návštěvě hodiny své kolegyně Kláry Šof-
rové v 3. B plhovské školy.

Žáci v hodině řešili zejména slovní úlo-
hu. Ze zadání se dozvěděli, že paní Smo-
lařová pekla cukroví. Rohlíčků upekla 120 
kusů, ale polovina se polámala. Lineckého 
upekla o polovinu více, ale při slepování 
se 40 kousků rozbilo. Perníčků jí po vyřa-
zení těch spálených zbyla třetina ze 150. 
Kolik měla paní Smolařová na konci peče-
ní jednotlivých druhů cukroví?

Jak práci dětí paní učitelka Dostálová 
viděla? „Všechny dvojice aktivně úlohu ře-
šily, radily se, diskutovaly. Znázorňovaly 
různými způsoby, zápisy byly někdy ne-
přehledné, ale pro děti efektivní. 2/3 dvo-
jic došly ke správnému řešení, 1/3 začala 
správně, ale postupem se po cestě „ztra-
tila“. Poté společně řešily úkol. Dvojice 
vysvětlovaly, jak postupovaly, k jakým 
výsledkům došly. Paní učitelka některé 
výsledky zpochybnila, děti pak objasnily, 
proč řešily právě tímto způsobem.“

V následném hodnocení ocenila paní 
učitelka aktivitu dětí, práci ve dvojicích 
– jsou na to zvyklé, jsou samostatné, radí 
si, diskutují. Diskuse nad řešením pomoh-
la pochopit úlohu i těm, kteří předtím byli 
úspěšní jen částečně. Paní učitelka práci 
koordinuje, ptá se, aktivní jsou zejména 
děti. 

Věříme, že matematika přestane být pro 
plhovské děti strašákem, jsme přesvědče-
ni, že Hejného metodika je správná cesta. 

Vladimír Honzů, Renata Dostálová

Plhovská školní družina 
– ještě jednou Vánoce

Přestože už jsou Vánoce týdny pryč, ješ-
tě jednou se vracíme k předvánočnímu vy-
stoupení plhovských dětí. V rámci něj do-
staly šanci představit vánoční zvyky děti, 
které do ČR přišly z jiných zemí. Plhovskou 
školu totiž navštěvují děti z Ukrajiny, Ma-
kedonie, Itálie, Vietnamu, USA…

V přípravě jim pomohli zejména rodiče 
a paní vychovatelky školní družiny, celý 
program režírovala Karla Mlezivová. Děti 
představily národní kroje, vánoční písně 
svých zemí, seznámily obecenstvo s tím, 
jaká vánoční jídla se v jednotlivých ze-
mích podávají, jaké zvyky dodržují. Té-
měř v každé zemi se Ježíšek jmenuje jinak, 
na Ukrajině a Vietnamu se slaví svátky 
v jinou dobu, ale mnoho věcí je společ-
ných.

Nakonec došlo i na české Vánoce. Své 
vystoupení zvládli i prvňáci, všechny děti 
si zasloužily ocenění zaplněného sálu. 
Celý večer plný zpívání hudebně dopro-
vázel pan Řehák s dcerami a flétnový sbor 
paní vychovatelky Mlezivové. 

Děti z jiných zemí jsou u nás brzy jako 
doma. Mají chuť se učit, zvládnout jazyk, 
skamarádit se. I tak byly rády, že dostaly 
možnost ukázat svoji rodnou zemi. 

Vladimír Honzů

Ukrajinské rodiny si nechaly poslat 
kroje od prarodičů až z Ukrajiny

Vážení čtenáři,
v době vzniku tohoto příspěvku dává 

o sobě zima důkladně vědět. Zatímco do-
spělí nestačí vyhrnovat sníh a kličkovat 
pod domy ověšenými rampouchy, děti si 
užívají sněhu plnými doušky. Žáci dru-
hých tříd se pod vedením zkušených lek-
torů učí nebo zdokonalují v lyžařském 
umění. Areál Mladé Buky je každé odpole-
dne vítá výbornými sněhovými podmín-
kami. Nadšení a snaha nesou své ovoce. 
Na závěr týdenního kurzu se malí lyža-
ři s chutí pouští do závodu. A kdo je vítě-
zem? Přece všichni!!!

Ani ostatní žáci nezahálejí. Většina tříd 
se v rámci tělesné výchovy vydala na zim-
ní stadion vypilovat své bruslařské umění. 
Někteří stáli na bruslích poprvé, ale po ně-
kolika hodinách výuky už to není znát.

Kdo je připraven, není zaskočen.  
V.A se už v závěru loňského roku pre-
ventivně připravovala na mrazivé dny 
a chřipkovou vlnu. Děti strávily chvíle po-
hody s oblíbeným čajem a kouskem něče-
ho dobrého. Jelikož neumí sedět jen tak 
se založenýma rukama, vyráběly si svůj 
vlastní hrneček na čaj – jak jinak než z ča-
jových sáčků. Při práci vymýšlely „čajové 
slogany“. Tady je malá ochutnávka: „Kdo 
má čaje rád, umí si je vychutnat.“

„ZDRAVÁ PĚTKA“ není označení bacily 
nenakažené 5. třídy, ale název celorepub-
likového vzdělávacího programu, kterého 
se v naší škole zúčastnily všechny 4. třídy.

Prostřednictvím paní lektorky měli žáci 
možnost seznámit se teoreticky i prak-
ticky se zdraví prospěšnými potravinami 
a se zásadami zdravého životního stylu.

                                                 
 

 

 

 

Setkávání dětí, rodičů, speciálního pedagoga a učitelů 

 

KDY?  31.1.2017 – rozvoj jemné motoriky 

 ČAS?  v 16:00 hodin 

Místo?  budova 1. tříd v Sokolské ulici v Náchodě 

 

Co Vám setkání přinese: 

- seznámení se s prostředím třídy a školy, budoucími spolužáky 
a učitelkami 

- nové podněty pro rozvíjení dané oblasti 
- možnost pozorovat dítě při práci s vrstevníky a v kolektivu 
- odpovědi na konkrétní dotazy 

Těšíme se na Vás! 

www.komenskehozsnachod.cz 

 

DEN OTEVŘENÝH DVEŘÍ
Základní škola
Komenského Náchod
úterý 28. února 2017

(budova 1. tříd od 8 do 18 hodin, 
ostatní budovy od 16 do 18 hodin)

Akce je určena především žákům a ro-
dičům budoucích 1. tříd (Sokolská uli-
ce) a 6. tříd. Velice rádi ale přivítáme 
včechny, kteří mají zájem si naši ško-
lu prohlédnout. Čeká na vás celá řada 
her, soutěží, praktických pokusů či vě-
domostních testů, které si můžete ne-
jen prohlédnout, ale sami i prakticky vy-
zkoušet. Chybět nebudou ani podrobné 
informace k zápisu do 1. tříd či k přijí-
macím zkouškám do matematické třídy.

Těšíme se na vás.
Kolektiv pedagogů „Komendy“

Třešničkou na pověstném dortu ale pro 
děti byla příprava různých pokrmů. S ja-
kou chutí se vrhly do práce, s takovou se 
pustily i do jídla.

O tom, že se akce setkala s ohlasem, 
svědčil i ten fakt, že mnozí žáci předved-
li své zdravé kulinářské umění také doma 
rodičům.

Kéž by jim chuť stravovat se zdravě vy-
držela.

 Přejeme všem příjemné únorové dny 
a žákům úspěšný start v novém pololetí.

Kolektiv ZŠ Komenského
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Zemanova škola 
v čase zimních radovánek

Po vánočních prázdninách jsme se už 
těšili zase do školy na spolužáky a kama-
rády. Bylo si o čem povídat...co jsme do-
stali pod stromečkem, kolik jsme snědli 
cukroví a jiných dobrot, kdo už sáňkoval 
nebo lyžoval...

V pátek 6. ledna vyrazily menší děti ze 
speciální třídy na procházku zasněženým 
městem, potkaly i Tři krále a popovída-
ly si o této tradici. Žáci 2. stupně s paní 
učitelkou Kolářovou se v tento den zapo-
jili do adventního výtvarného programu 
v Galerii výtvarného umění v Náchodě. 
Dozvěděli se mnoho zajímavého o prá-
ci gotických mistrů, inspiraci k vlastní 
tvorbě pak čerpali z gotických deskových 
obrazů s náboženskými výjevy. Každý si 
vymodeloval postavu s bohatě řaseným 
rouchem a s dekorem otisků razítek, kte-
rá si žáci sami vyrobili. Své „gotické obra-
zy“ si pak odnesli do školy. Úterý 11. ledna 
proběhlo ve znamenání velkého sáňko-
vání a koulování v rámci tělesné výcho-
vy. Žáci speciální třídy pod vedením paní 
učitelky Jenčíkové se hravou formou se-
známili s chemickými a fyzikálními zá-
kony v rámci projektového vyučování 
„Malí průzkumníci“. V praxi si vyzkouše-
li některé fyzikálně-přírodovědné pokusy, 
ověřovali si své odhady, co plave na hla-
dině vody, které látky se ve vodě rozpustí 
a které ne, objevili principy magnetických 
sil, jak působí kapka Jaru v mastné teku-
tině atd. „Fyzika“ pro ně byla zábavou. 
Žáci speciální třídy v Bělovsi s paní uči-
telkou Renfusovou měli svou oblíbenou 
canisterapii a tvoření v keramické dílnič-
ce v Dominu Hronov. Ještě je v lednu če-
kala hiporehabilitace na Farmě Dubno, ša-
manské bubnování i sněhové radovánky 
v okolí Bělovse. Naši žáci pečují o zvířát-
ka i v zimě a nosí jim do obory a do krmel-
ců jablíčka, mrkev, žaludy, kaštany. Za fi-
nanční podpory Spolku Josefa Zemana se 
žáci v lednu zúčastní-li v Městském di-
vadle Dr. J. Čížka výchovně vzdělávacího 

ZŠ a MŠ J. ZEMANA programu Pavla Nováka „Chovej se jako 
člověk“. S paní učitelkou Říhovou a Čej-
chanovou si v rámci polytechnické vý-
chovy si vyrobí ptačí krmítka. Ve středu 
18. ledna proběhla na 2. stupni ZŠ v rámci 
primární prevence beseda o šikaně a ky-
beršikaně, kterou vedla Mgr. Eva Pracha-
řová. Žáci 1. stupně ZŠ s paní učitelkou 
Brožovou navštívili náchodské muze-
um hraček. A protože také rádi sportuje-
me, pojedou naši žáci na florbalový tur-
naj a turnaj dovednostních disciplín pro 
žáky speciálních tříd „Jaroměřská hokej-
ka“. Držíme jim palce!!!

5. ročník Veletrhu JA Firem 
– „Podnikatelé budoucnosti“

Studentské společnosti KEP Trading 
company a Tour Guide, které působí 
na ACADEMII MERCURII soukromé škole 
s. r. o. v Náchodě, se 7. 12. 2016 zúčastni-
li 5. ročníku veletrhu JA FIREM s meziná-
rodní účastí v Hradci Králové na Obchod-
ní akademii, Střední odborné škole 
a Jazykové škole s právem státní jazyko-
vé zkoušky, Hradec Králové, v nově zre-
konstruovaných prostorách historické bu-
dovy Rudolfina.

Celkem své podnikatelské zkušenos-
ti měřilo 18 JA FIREM z České republiky  
a 2 JA FIRMY ze Slovenska.

Studenti zapojeni do studentských 
společností opravdu reálně podnikají. Jde 
o jedinečnou možnost vyzkoušet si pod-
nikání v reálném životě. Cílem je vytvo-
řit vlastní výrobek, či poskytování služ-
by, propagovat a prodávat tento produkt. 

Firma KEP Trading company je zaměře-
na na reklamu, v současné době jejím pro-
duktem jsou vytvořené nástěnné kalendá-
ře pro jednotlivé ročníky školy ACADEMIE 
MERCURII, kdy v každém měsíci jsou umís-
těny fotografie konkrétní třídy. Za hlavní 
produkt považuje firma nástěnný kalen-
dář s hrady a zámky, kdy u jednotlivých 
dnů jsou pro zvýšení atraktivnosti pozna-
menány zajímavosti z české, ale i světové 
historie, které se v ten den staly.

Činnost firmy Tour Guide je zaměřena 
na realizaci zájezdů pro veřejnost.

20. 1. 2017 se uskuteční zájezd do Pra-
hy s návštěvou Národního divadla a diva-
delního představení.

V březnu roku 2017 se uskuteční zájezd 
do Osvětimi – jde o celodenní poznávací 
zájezd do koncentračního tábora.

S těmito uvedenými produkty šly obě 
studentské společnosti do soutěží 5. roč-
níku Veletrhu JA FIREM.

Součástí veletrhu bylo celkem 6 soutěží:
1. Nejlepší firma 
2. Nejlepší logo

3. Nejlepší slogan
4. 90 vteřin před investorem 
 (v anglickém jazyce)
5. Nejlepší prodejce
6. Nejsympatičtější firma
Studenti nejdříve přichystali své stán-

ky a to tak, aby byl pro kupující co nej-
atraktivnější. Celé dopoledne se snažili 
propagovat své produkty, aby prodej byl 
co nejúspěšnější.

Svůj podnikatelský záměr museli stu-
denti během třech minut prezentovat 
před osmičlennou porotou. Po celou dobu 
veletrhu byli studenti pod neustálým do-
hledem porotců, kteří hodnotili jejich čin-
nosti.

Obě firmy si vedly velmi dobře. To do-
kazují i výsledky hodnotící poroty.
KEP Trading company:

Nejlepší umístění bylo v soutěži o Nej-
lepšího prodejce, kdy z celkového počtu 
20 firem obsadil Šimon Stolín 2. místo. 
K tomuto umístění patří i získání Certifi-
kátu a poukaz na nákup v obchodě Datart 
v hodnotě 1000 Kč.

Další 2. místo získala tato společnost 
v soutěži Nejlepší logo. 

V soutěži o Nejlepší slogan obsadila 
firma 4. místo „S námi máte život pře-
hlednější“.

V celkové soutěži o Nejlepší firmu ob-
sadila firma velmi pěkné 9 místo.

Tour Guide: 
Velmi pěkné umístění získala Tereza 

Bendix Beranová, která obsadila 3. mís-
to v Soutěži 90 vteřin před investorem, 
kde hovořila pouze v anglickém jazyce.

V soutěži o Nejlepší slogan získala fir-
ma 6. místo „Jsme tu pro Vás a Vaše zá-
žitky“.

V celkové soutěži o Nejlepší firmu ob-
sadila firma velmi pěkné 10. místo.

Všem účastníkům gratulujeme 
a do další práce přejeme hodně elánu.

 Ing. Karla Pomezná
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MĚSTO NÁCHOD, PRIMÁTOR a. s., BERÁNEK NÁCHOD a. s.
pořádají

18. února 2017 ve 20.00 hodin
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Večerem provází Karel Voříšek 

P R O G R A M 
VELKÝ SÁL

20.00  Předtančení JM DANCE – Jiří Gross a Michaela Haladová 

20.15  Taneční série hudební skupiny Relax 

20.40  Host večera Petra Janů

21.25  Spolek panstva na Tvrzi Žíželeves

21.35  Předání cen Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

21.45  Předtančení JM DANCE – Jiří Gross a Michaela Haladová 

21.50  Taneční série hudební skupiny Relax

22.00  Host večera Michaela Gemrotová 

22.40  Taneční série hudební skupiny Relax

24.00  Soutěž o bohaté ceny

00.20  Taneční série hudební skupiny Relax

02.00  Zakončení plesu

KAVÁRNA
Cimbálová muzika Majerán z Blanska 

21.30–02.30 hodin

Předprodej vstupenek od 8. února 2017 v Městském informačním centru, Masarykovo náměstí 1, Náchod, tel. 491 426 060
Vstupné: velký sál 200 Kč, malý sál 150 Kč, stání 100 Kč

REPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍ

PLES
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Jana Paslerová
 

trenérka krasobruslení 
pořádá:

„Hrátky na kolečkách“

pod vedením zkušené instruktorky Jany Paslerové, absolventky FTVS Praha,
úspěšné diplomované trenérky krasobruslení,

která odchovala řadu mistrů České republiky s dalšími úspěchy i v Evropském poháru.

Místo výuky:
Kurzy budou probíhat na místech s vhodným povrchem

s ohledem na dostupnost a vzdálenost od školy dle dohody. V případě nepřízně počasí
bude poskytnut náhradní prostor, nebo náhradní termín.

Forma výuky:
     Pozornost při hodině vedené instruktorem je směřována nejen na metodickou

řadu základního bruslení, ale také na správné technické provádění
jednotlivých cvičebních prvků to vše zábavnou formou a s použitím sportovních pomůcek

pro správnou rovnováhu a stabilitu – ve stylu "ŠKOLA HROU".
Každý z účastníků je na konci kurzu odměněn diplomem.

     
Nabídka platí pro mateřské a základní školy prvního stupně vždy v období  .duben -  červen

Objednávky kurzů platí v rozsahu 5. nebo 7. vyučovacích lekcí.

Ceny:     5 lekcí    …………   200,- Kč
              7 lekcí    …………   300,- Kč

     
Vyučovací hodina trvá 45 minut, možné kdykoli od pondělí do pátku

v době mezi 8. a 13. hodinou

In-line půjčovna: Nabízíme u nás zapůjčení bruslí, chráničů i helmy pro Vaše děti.
Cena zapůjčení setu: 100,-/kurz, 30,-/lekci.

Připojte se i Vy se svoji třídou.
Nechte naučit děti bruslit a zvládnout tak další sportovní disciplínu.

Více informací naleznete:
    

www.facebook.com/janapaslerovatrener,  tel. 606 616 864

Objednávky zasílejte na email: jana.paslerova@seznam.cz 
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Buchty m
áme 

vyn
ikaj

ící...

Pekárna Na Plechu  /  Kvasiny 340

+420 734 534 219  /  pekarna@pferda.cz

KONTAKT

NA PLECHUPEKÁRNYZ NAŠÍPEČIVOOBJEDNATPROČ

www.naplechu.cz

V sociálním podniku Pekárna Na Plechu

pracují lidé s handicapem, máte 

možnost uplatnit náhradní plnění.

Dorty a koláče lze objednávat také 

přes Tréninkové kavárny Láry Fáry 

v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě.

Zajistíme vám slané i sladké pečivo

k pravidelnému odběru i k jednorázovým

akcím (svatby, oslavy apod.).

Nabízíme rozvoz 2× týdně (ÚT, PÁ)

až do vzdálenosti 40 km.

Pokud byste si nevybrali v našem 

katalogu, připravíme vám nabídku 

na míru.

Pečivo je s láskou dělané, používáme 

pouze čerstvé, kvalitní a lokální 

suroviny, nepoužíváme polotovary, 

každý výrobek je originál.

Pekárna 
Na Plechu

 

VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
ÚNOR 2017 

 Sobota 4. 2. 2017 

bruslení zrušeno - závody 

 Neděle 5. 2. 2017 

bruslení zrušeno - závody 

 Sobota 11. 2. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Neděle 12. 2. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Sobota 18. 2. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Neděle 19. 2. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 Sobota 25. 2. 2017 

bruslení zrušeno - závody 

 Neděle 26. 2. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod 

 
www.zimni-stadion-nachod.cz                                    zimni.stadion@mestonachod.cz                        

 

 

VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 

 pondělí 20. 2. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00hod 

 úterý 21. 2. 2017   

od 14.00 hod. do 16.00hod 

 středa 22. 2. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00hod 

 čtvrtek 23. 2. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00hod 

 pátek 24. 2. 2017 

od 13.30 hod. do 15:30 hod. 

 sobota 25. 2. 2017 

bruslení zrušeno – závody  

 neděle 26. 2. 2017 

od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 

 
www.zimni-stadion-nachod.cz                               Tel: 491 426 021                             zimni.stadion@mestonachod.cz                        
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Každoročně v prosinci hodnotí svou celoroční činnost Liga 
proti rakovině Náchod, zapsaný spolek, občanské sdružení on-
kologických pacientů a přátel, které již více než 20 let půso-
bí na poli protinádorové prevence. Prvořadým cílem náchodské 
Ligy proti rakovině je především soustavná preventivní čin-
nost, v níž se její členové zaměřují zejména na mladou generaci 
– středoškolskou mládež. Právě v období dospívání je nejvhod-
nější doba pro vznik správných postojů a návyků k celoživotní-
mu dodržování zdravého životního stylu. Ten je základem pre-
vence všech závažných onemocnění, nejen nádorových. V této 
oblasti se náchodské sdružení může pochlubit opravdu pozoru-
hodnými výsledky. 

V roce 2016 její členové proškolili při 23 přednáškách na 13 
školách v našem regionu celkem 437 středoškoláků, což je o 70 
více než v předcházejícím roce. Součástí přednášek byl vždy i ná-
cvik samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na fantomových 
modelech, dvě krátká DVD a anonymní dotazník v rámci projek-
tu Mamma Help. Další významnou složkou činnosti náchodské 
Ligy jsou školami velmi žádané odborné přednášky MUDr. Vla-
dimíra Müllera, předsedy pobočky a dlouholetého vedoucího lé-
kaře oddělení klinické onkologie náchodské nemocnice, o vzni-
ku a příčinách rakoviny pod názvem Rakovina je choroba genů. 

Členky LPR Náchod se rovněž samy pravidelně vzdělávají 
v odborných seminářích a zúčastňují se konferencí Aliance žen 
s rakovinou prsu. Loni se také zástupkyně náchodské LPR dne  
11. června zúčastnily významné preventivní akce – pražského 

Avon Pochodu proti rakovině. Ve dnech 26.–27. září se členové 
LPR podíleli na výstavě Ligy proti rakovině Praha pod názvem 
Každý svého zdraví strůjcem, která probíhala na náměstí v Trut-
nově. Se svým stánkem vybaveným dvěma cvičnými fantomový-
mi modely a osvětovými publikacemi významně přispěli k pre-
ventivnímu zacílení akce – celkem předali konkrétní informace 
111 zájemkyním a zájemcům z řad trutnovských obyvatel o pre-
venci nádorových onemocnění prsu.

Díky spolupráci náchodské pobočky LPR se 14 středními škola-
mi a se skauty v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumov-
ska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska jsme oblas-
tí, kde lidem není zdraví lhostejné a kde má každoročně velkou 
podporu Český den proti rakovině – Květinový den. Celkem 
bylo v našem regionu dne 11. května 2016 prodáno 12 310 kyti-
ček (o 1500 více než loni) a na celorepublikový účet sbírky bylo 
posláno 269 097 Kč. V porovnání s loňským rokem je to opět více, 
a to dokonce o 37 678 Kč! V každém případě je to úctyhodný vý-
kon, za kterým stojí obrovský kus práce členů Ligy proti rakovi-
ně Náchod a spolupracujících subjektů. Zároveň je také důležité, 
že významná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu, 
především pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. 

Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost příznivě nakloně-
na našim projektům.

V roce 2017 přejí členové náchodské pobočky Ligy proti ra-
kovině všem především pevné zdraví a dobrou mysl!

MUDr. Vladimír Müller, Mgr. Renata Lelková

Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod v roce 2016

Dobrý den,
touto cestou bych velmi ráda poděkovala posádkám (RV+RZP) 

z Náchoda a operátorovi KOS Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje za poskytnutí perfektní pomoci, když 
mě postihl INFARKT MYOKARDU 22. 12. 2016 v Hronově v jed-
nom z bytů v panelovém domě.

V první řadě patří velké poděkování operátorovi Krajského 
operačního střediska ZZS KHK, který se mnou vedl velice vstříc-
ný telefonát. Vyslechl, co mě trápí, rozhodl se adekvátně a vy-
slal ke mně profesionální lékařskou a záchranářskou posádku  
v čele s paní lékařkou MUDr. Martinou Kormundovou.

V druhé řadě patří opravdu zasloužený velký dík těmto dvě-
ma posádkám, které mě ošetřovali na místě. Postupovali nadmí-
ru profesionálně, laskavě a hlavně rychle. Po příjezdu mi ihned 
natočili EKG, změřili tlak, poslechli a udělali další vyšetření. Po-
dle křivky na EKG paní doktorka rychlou diagnostikou zjistila, 
že zrovna prodělávám infarkt myokardu, který mi ihned zaléči-
li. Vstříkli mi něco pod jazyk, píchli léky do žíly. 

Poděkování výjezdové skupině z Náchoda, 
operátorovi KOS ZZS a dalším zachráncům

Poté mě ještě „dozajistili“ a byla jsem převezena ke katetriza-
ci do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

V další řadě bych chtěla poděkovat lékařům akutní kardiolo-
gie ve FNHK za provedené vyšetření na srdci.

Samozřejmě i ostatním, kteří se starali o mé zdraví, a to Ob-
lastní nemocnici Náchod, kde jsem poté ležela na interní JIP 
a panu MUDr. Jiřímu Veselému, u kterého jsem byla na dovyšet-
ření srdce v Broumově.

Jsem si vědoma, že nebýt včasného příjezdu záchranky a jejich 
správné diagnostiky se zahájením příslušné terapie, už bych tu 
asi nebyla. Opravdu jim z celého svého srdce děkuji!! 

Doufám, že Vaši pomoc už nebudu potřebovat. Nicméně 
v opačném případě vím, že se na Vás mohu opět spolehnout. 
A jsem za to ráda. Mária Pokorná, Hronov

Poděkování patří operátorovi KZOS Václavu Komárkovi, DiS. 
a posádkám Rendez-Vous a Rychlé zdravotnické pomoci z Ná-
choda ve složení: MUDr. Martina Kormundová, Bc. Tomáš Polák, 
DiS., Jana Koutová a Jaroslav Čáp.

V sobotu 14. ledna se v prostorách hotelu a restaurace Bonato 
konala již 134. výroční valná hromada SDH Běloves. Předmětem 
jednání bylo nejenom zhodnocení činnosti sboru za rok 2016, 
sportovních aktivit mladých hasičů a vyzdvihnutí úspěchů jed-
notlivých členů sboru, ale také se hovořilo o nadcházejícím roce 
2017. Přítomné hosty přivítala starostka SDH Běloves Šárka Cim-
bálníková, která poděkovala vzácným hostům za jejich účast, 
mezi nimiž nechyběl mimo jiné místostarosta města Náchoda 
Ing. Jan Čtvrtečka, Milada Řeháková za okresní sdružení hasičů 
Náchod a Jan Černý starosta SDH Náchod. 

Po přivítání hostů přítomní povstali, aby minutou ticha ucti-
li památku zemřelého člena sboru Michala Šumpíka. Hned poté 
bylo přikročeno k určení jednotlivých komisí a čtení souhrnných 
zpráv za rok 2016. Bylo konstatováno, že členská základna je stá-

 134. výroční valná hromada SDH Běloves
le široká. Ke konci roku 2016 čítala 45 mužů, 30 žen a 26 chlap-
ců a dívek z řad mládeže. Následně starostka SDH poděkovala 
všem členům sboru, kteří svou prací přispívali po celý minulý 
rok k dobrému jménu běloveských hasičů a svou účastí na mno-
ha sportovních kláních úspěšně prezentovali svůj sbor. Vyzdvi-
žen byl i čin Denisy Hurdálkové ze Starkoče, která v roce 2014 
svým energickým zásahem pomohla zachránit kolabující mla-
dou ženu u bývalého Čedoku v Náchodě. 

Sboru se v loňském roce dařilo v čerpání dotací a díky spon-
zorským darům, členským příspěvkům a výnosům z jednotli-
vých akcí hospodařil sbor s vyrovnaným rozpočtem. Přesto pro 
svoji aktivitu, k níž patří také pořádání tábora Rescue Camp, po-
třebuje nadále podporu, především finanční. 
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Jan Pavelka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů uskutečnila v loňském 
roce 9 výjezdů, během nichž otestovala nové zásahové vozidlo, 
které obdržela od města Náchoda v prosinci roku 2015. Všech-
ny výjezdy a aktivity sboru byly během valné schůze doplněny 
fotografiemi a filmovými záběry promítanými dataprojektorem 
přítomným členům a hostům. 

Pan místostarosta Jan Čtvrtečka koncem valné hromady zpro-
středkoval zdravici pana starosty Jana Birke, který nebyl bohu-
žel přítomen, a za město Náchod vyjádřil poděkování a uznání 
nejenom členům, ale také jejich rodinám za podporu při jejich 
práci. „Chtěl bych popřát a podpořit mladé hasiče, protože to je věc, 
která ve mně osobně vzbuzuje velkou důvěru a nadšení, neboť sám 
jsem členem dětské organizace a vím, že práce s dětmi a vychovává-
ní nových generací působí jednak jako prevence kriminality, ale pů-
sobí také výchovným dojmem a je to záslužná činnost. Věřte mi, že 
nejen v tomto roce, ale i v dalších letech vás v tomto úsilí podpořím“, 
řekl místostarosta Jan Čtvrtečka všem přítomným. 

Závěrem schůze proběhlo schvalování nových plánovaných 
úkolů pro rok 2017 a hlasování o přijetí nových členů sboru. Ni-
kdo z přítomných neměl námitek a všechny body tak byly jed-
nomyslně přijaty. Po skončení oficiální části bylo přistoupeno 
k volné diskuzi a společenskému programu, který trval dlou-
ho do noci. 

Richard Švanda, kronikář SDH

 Čtvrtek 2. února v 19.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Národního divadla v Londýně
AMADEUS
Autor: Peter Shaffer, režie: Michael Longhurst, hrají: Lucian Msa-
mati, Adam Gillen, Karla Crome a další. Hudba. Moc. Žárlivost. 
Hra ověnčená několika soškami Olivier a Tony zažila v roce 1979 
světovou premiéru právě v National Theatre. O pět let později 
ji Miloš Forman natočil ve filmu oceněného osmi Oscary. Novou 
verzi v NT režíruje Michael Longhurst. Hulvátský mladý hudeb-
ní zázrak Wolfgang Amadeus Mozart přijíždí do Vídně, hlavní-
ho města světové hudby, s odhodláním na sebe upozornit. Jeho 
talent uchvátí dvorního skladatele Antonia Salieriho, který má 
moc jeho jméno proslavit – nebo zničit. Když Salieri podlehne 
posedlé žárlivosti, začne bojovat s Mozartem, s hudbou a nako-
nec i s Bohem. Představení živě doprovázené orchestrem.
Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými 
a českými titulky. Vstupné 250 Kč.
 Neděle 5. února v 15.45 hodin

Záznam baletního představení z Velkého divadla v Moskvě
LABUTÍ JEZERO
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij, choreografie Jurij Grigorovič
Klasické Labutí jezero je symbolem Bolšoj baletu a ruské balet-
ní tradice. Romantická báje o dívkách zakletých do labutí, kte-
ré může vysvobodit jen čistá láska, je odrazovým můstkem pro 
tanec s nadlidským půvabem a elegancí, ve kterém se prolíná 
krása lidská a labutí... Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studen-
ti, důchodci, ZTP), baletní abonentní 230 Kč.
 Úterý 7. února v 17.15 hodin 

Satelitní přímý přenos z Divadla Za plotem v Bohnicích v Praze
OVČÁČEK ČTVERÁČEK 
Derniéra nekorektní kabaretní show roku – trháku loňské diva-
delní sezóny inscenace Městského divadla Zlín. „Nekorektní ka-
baret“ režiséra Petra Michálka katapultoval zájem diváků v celé 
České republice do nekonečných výšin. Zlínský soubor musel 
z kapacitních důvodů odmítnout hostování ve 40ti českých měs-

tech. Všechna představení jsou beznadějně vyprodána. Pražská 
derniéra se vyprodala do posledního místa za 8 minut od otevře-
ní předprodeje... Režiséra Petra Michálka inspiroval až absurdní 
sled událostí okolo udělování státních vyznamenání na podzim 
– ve hře se kromě prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka objevu-
je i dalajláma, Jiří Brady, několik politiků i zpěvák Daniel Hůlka... 
Kabaret je tak humornou a vkusnou parodií na mediální svět, 
který relativizuje pravdu a objektivní skutečnost. V Marku Pří-
kazském našel režisér ideálního představitele Ovčáčka čtveráč-
ka, který snad ani nehraje, ale do postavy se vtěluje... 
Vstupné 200 Kč.
 Úterý 14. února v 19.30 hodin

Hudební dokument
RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ 
Intimní pohled do života legendárního zpěváka Richarda Mülle-
ra na pozadí jeho koncertního turné s kapelou Fragile. Richard 
Müller patří již 25 let k nejvýraznějším osobnostem hudební 
branže v ČR i na Slovensku. Během své kariéry zažil dramatické 
vzestupy i pády, jednou dokonce vyhlásil, že s hudbou nadob-
ro končí. Následně se však na scénu vrátil a zároveň se pustil 
do boje s neléčenou a konzumací drog akcelerovanou psychickou 
poruchou, maniodepresí. Dokument je intimním portrétem vý-
razné autorské osobnosti, která každodenně čelí množství osob-
ních problémů i nonstop zájmu fanoušků i bulváru. Samotné na-
táčení filmu trvalo 3 roky, během nichž bylo natočeno více než 
200 hodin materiálu a autoři hojně využívali i „home-video“ zá-
běry natočené samotným protagonistou. Vstupné 100 Kč.
 Čtvrtek 16. února v 19.30 hodin

Dokument i výstavy s díly světoznámého malíře
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ NA PLÁTNECH KIN: JÁ, CLAUDE MONET
Prostřednictvím soukromých dopisů odhaluje oceňovaný režisér 
Phil Grabsky ve svém novém filmu zcela nový pohled na muže, 
který nejenže se svými obrazy zasloužil o zrod impresionismu, 
ale byl také možná nejvlivnějším a nejúspěšnějším malířem  
19. a počátku 20. století. Přesto a snad právě proto Monetův ži-
vot představuje strhující příběh muže, který pod rouškou svých 
sluncem rozjasněných pláten trpěl pocity deprese a osamělosti, 
a dokonce inklinoval k sebevraždě. Jak se ale jeho umění vývíje-
lo a jeho láska k zahradničení vedla ke slávě jeho zahrady v Gi-
verney, objevuje se v jeho dopisech humor, porozumění a láska 
k životu. České titulky.
Vstupné v předprodeji do 10. února 2017 – 180 Kč, dále za 200 Kč.
 Sobota 25. února v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
ANTONÍN DVOŘÁK – RUSALKA
Nové, premiérové nastudování oblíbené české opery v Metropo-
litní opeře! V roli Rusalky si Kristine Opolais vydobyla první me-
zinárodní uznání. Novou inscenaci Dvořákovy pohádkové opery 
o Rusalčině tragickém osudu vytvořila Mary Zimmerman a řídit 
ji bude Sir Mark Elder. V roli prince, který si získá Rusalčino srd-
ce, uvidíme Brandona Jovanoviche, Cizí kněžnu ztvární Katarina 
Dalayman, jako Vodník se představí Eric Owens a v roli Ježibaby 
uvidíme Jamie Barton. Nastudováno v českém originále, uváděno 
s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevně-
né (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
 Úterý 28. února v 19.30 hodin

Strhující umělecký dokument od tvůrců Florencie a Galerie 
Uffizzi
BOTTICELLI: INFERNO
…po stopách obrazu, který má být mapou k Dantovu peklu. 
Chcete znát skutečnou pravdu? Jaký je příběh obrazu Inferno 
a je to skutečně jakási mapa Dantova pekla? Proč skončilo tohle 
velkolepé dílo ztracené a nedokončené a jak se jej podařilo zno-
vu objevit? Fascinující dokument s zevrubným průzkumem, kte-
rý ukazuje překvapivě temnou stránku slavného renesančního 
umělce, který proslul jinak velmi klidnými a idylickými malba-
mi jako Zrození Venuše nebo La Primavera.
Vstupné v předprodeji do 15. února – 210 Kč, poté 240 Kč.

to vše v kině Vesmír v Náchodě v ÚNORU 2017

SVĚTOVÉ OPERY, BALET, VÝSTAVA,  DIVADLO I HUDEBNÍ DOKUMENT
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Volejbal 

Národní házená 

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – únor 2017
liga juniorek 

 v sobotu 4. února 2017
SPORT KLUB Náchod 
– TJ Sokol Nové Veselí
od 10.00 a 13.00 hod.
krajský přebor kadetky 

 v sobotu 18. února 2017
SPORT KLUB Náchod 
– VK Hronov
od 9.00 a 13.00 hod.
liga juniorek 

 v sobotu 18. února 2017
SPORT KLUB Náchod 
– TJ Sokol Dolní Újezd
od 11.00 a 15.00 hod.

turnaje ženy hrací doba 
9.00–17.00 hod.

 sobota 11. února 2017
 sobota 25. února 2017

 Pátek 3. února – pololetní prázdniny – 
omezený provoz – v případě zájmu rádi 
otevřeme.
Únor je měsíc karnevalů, v Hopsáčku pro-
běhne KARNEVAL opět tradičně na dvě 
skupiny dopoledne pro nejmenší, odpole-
dne pro školkové děti a jejich sourozen-
ce. Naši klauni se na vás těší 17. února. 

 Nezapomeňte – letos máme karnevalo-
vý den o něco dříve, protože v našem re-
gionu od 20. do 24. budou probíhat jarní 
prázdniny. 
V těchto dnech bude otevřeno pouze do-
poledne v úterý a ve čtvrtek, nebo ote-
vřeme po telefonické domluvě dle vaše-
ho přání v kterýkoliv jiný den nebo čas. 
Ve čtvrtek si můžete přijít protáhnout tělo 
od 8.30 hodin s Dášou a pak si s dětmi užít 
dopoledne v herně. Těšíme se na všechny 
bez rozdílu věku a těšit se můžete třeba 
na velkou klouzačku a samozřejmě tram-
polínu. 
Stříhání dětských vlásků proběhne 2. 2. 
a 16. 2. – nutné se předem tel. objednat.

 Pátek 24. 4. – zdravotní cvičení Qigung 
s Ivou Šimkovou 
Začněte prohledávat půdy a sklepy a zkus-
te štěstí na Burze potřeb – příjem věcí 
do burzy proběhene v pátek – 24. 3. a ná-
sledně v sobotu 25. a neděli 26. 3. bude 
následovat prodej věcí. Do komise přijí-
máme veškeré vybavení včetně hraček, 
sportovního vybavení apod, oblečení pou-
ze sportovní a v omezeném množství.

1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 4. 2. 2017 15.00  TJ Červený Kostelec – Loko Česká Třebová
 18. 2. 2017 15.00 TJ Červený Kostelec – TJ Valašské Meziříčí
 4. 3. 2017 15.00 TJ Červený Kostelec – SKK Hořice v Podkr.
 1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 4. 2. 2017 11.00 SKK Primátor Náchod – Sokol Husovice
 18. 2. 2017 11.00 SKK Primátor Náchod – TJ Valašské Meziříčí
 4. 3. 2017 11.00 SKK Primátor Náchod – Sokol Duchcov
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 11. 2. 2017 15.00 SKK Primátor Náchod A – KK Šumperk
 25. 2. 2017 15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Tatran Litovel
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
 12. 2. 2017 10.00 SKK Primátor Náchod C – Lokomotiva Ústí nad Labem
 19. 2. 2017 10.00 SKK Primátor Náchod A – TJ START Rychnov n.Kn.
 19. 2. 2017 10.00 SKK Primátor Náchod B – KK Zábřeh
 26. 2. 2017 10.00 SKK Primátor Náchod C – SKK Jičín
Východočeský přebor: (hrací den – pátek)
 10. 2. 2017 17.00 SKK Primátor Náchod B – Lokomotiva Česká Třebová B
 24. 2. 2017 17.00 SKK Primátor Náchod B – Sokol Dobruška B
Pohár mladých nadějí
 5. 2. 2017  8.00 – 17.00 Celostátní turnaj mládeže do 15 let
Východočeský pohár mládeže
 12. 2. 2017  12.30 – 16.00 Krajský turnaj žáků
Turnaj neregistrovaných o „Pohár ředitele pivovaru PRIMÁTOR Náchod“
 4. 2. 2017  20.00 Slavnostní vyhlášení 44. ročníku v sále MÚ 
   ve Velkém Poříčí

Již nyní přijímáme rezervace na výlet 
do Mirákula, který proběhne 13. dub-
na. Rezervace je možná pro děti od 6 let 
nebo rodiče či prarodiče s dětmi bez roz-
dílu věku.
Nabídka letních táborů – přihlášky 
na email nebo telefonicky více informací 
na www.hopsacek.cz

 9.–14. 7. 2017 Pobytový tábor na Pavli-
šově pro začínající táborníky – 6–10 let 

 17.–21. 7. 2017 Příměstský tábor „Ces-
tou skřítků“ s Mirkou Žižkovou – 4–8 let 

 7.–11. 8. 2017 Příměstský tábor „Vzhů-
ru na palubu“ – 3–6 let 

 14.–18. 8. 2017 Příměstský tábor s in- 
line bruslením – opět s Dominikou, Ni-
kolou a lektorkou in-line Janou Páslero-
vou – 6–10 let

 21.–25. 8. 2017 Příměstský putovní tá-
bor s vlastním jídlem „Putování po Ka-
čenčině říši“ s Lenkou Horákovou – 6–10 
let
tel.: 608 970 406 nebo 604 610 581 
– email: hopsacek@seznam.cz 
– www.hopsacek.cz 
– facebook: Klub SUN Náchod.

Vlastním přičiněním a dovedností jsem 
se stala pacientkou rehabilitačního oddě-
lení náchodské nemocnice. A nestačila 
se divit a obdivovat! Díky nesmírné péči 
celého personálu pod vedením paní pri-
mářky Mudr. Umlaufové, Mudr. Gerhard-
tové „andělského sboru“ sestřiček, ošetřo-
vatelek, terapeutek a terapeutů jsem byla 
svědkem toho, jak ráno naprosto bezvlád-

Byla jsem 
přítomna zázrakům…

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček ně ležící pacient večer sedí, druhý den je 

schopen základních hygienických úkonů, 
je schopen jíst u stolu… samozřejmě zpo-
čátku za pomoci, později samostatněji tak, 
že se po třech týdnech dokáže o sebe po-
starat v domácím prostředí. I já jsem mezi 
takové případy patřila. Vím také, jakou ra-
dost má nejen pacient, ale i ošetřující ko-
lektiv z každého takového malého-velkého 
zázraku. A viděla jsem také, jak je to nároč-
né nejen pro nás, ale hlavně pro všechny 
ty křehké „anděly“, kteří zvládají rozpohy-
bovat a přesunovat mnohdy velmi „slovan-
sky“ zaoblená těla svých svěřenců.

Patří jim dík, obdiv a úcta nás všech, 
které vrací do běžného života!    

R. Klicperová
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v únoru 2017 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

  „Krásné časy“ monarchie
Ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) mohou zájemci 
navštívit výstavu k výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. „Krás-
né časy“ monarchie. Mohou si tak např. prohlédnout upomínko-
vé předměty s vyobrazením tohoto panovníka a jeho choti cí-
sařovny Alžběty, „andělsky krásné“ Sisi. Hlavní důraz je kladen 
na každodenní život v monarchii a společenské změny, které 
během bezmála 70 let trvající vlády „stařičkého mocnáře“, jak 
byl posléze Fr. Josef I. nazýván, nastaly. Významnou měrou jsou 
rovněž zastoupeny oděvy a předměty ze sbírek textilu, ve sna-
ze představit a charakterizovat vývoj módních trendů za dlou-
hé období panování tohoto předposledního rakouského císaře. 
Stejně tak je nastíněn technický pokrok v mnoha odvětvích lid-
ské činnosti, který se během druhé poloviny 19. a v prvních de-
setiletích 20. století udál. Výstava potrvá do 30. dubna 2017. Ote-
vřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. 

  Dějiny Náchoda a Náchodska – důležité upozornění
Stálá expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově 
náměstí čp. 18 bude z důvodu stavebních prací v měsíci únoru 
zcela uzavřena.
Po tuto dobu můžete ale navštívit výstavní síň Regionálního 
muzea v Tyršově ulici v Náchodě, kde probíhá výstava Krásné 
časy monarchie.

  Pevnost Dobrošov
V měsíci únoru je otevřeno pouze pro předem objednané orga-
nizované výpravy (minimálně 5 platících návštěvníků). Návště-
vu pevnosti lze objednat na tel. č. 724 120 498,  491 426 047, 
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo 
nám. 1, 547 01 Náchod, či pevnost.dobrosov@seznam.cz.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
  Nomen omen / Michal Burget a Petr Fiala

Přízemí a ochoz zámecké jízdárny. 
(21. 1. – 19. 3.)

  Dmitrij Ivanovič Melnikov (1889–1964) / Romanovci 
Kabinet kresby, grafiky a fotografie. 
(26. 1. – 19. 3.)
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Nabídka edukačních programů pro mateřské, 
základní a střední školy
Do jiných krajin: po špičkách, s lupou, nebo na létajícím koberci. 
Program na téma k výstavě Nomen omen. Michal Burget 
a Petr Fiala, od 21. 1. do 19. 3. 
Jedním za společných témat obou malířů je prostor krajiny. 
U Michala Burgeta je to krajina výstupů, pohledů odspodu 
i z výšky, na první pohled – zdá se – krajina reálná. Teprve 
při bližším pohledu nacházíme nepředpokládané úkazy, ne-
čekaná překvapení, znepokojivé situace. U Petra Fialy je téma 
krajiny možné vnímat spíše v přeneseném slova smyslu. Kra-
jina květů, po mostě okvětních plátků se vchází do středu or-
chideje… Anebo jinde krajina vzduchu zabydlená ptactvem, 
krajina splétaná ze zvířecích těl. 
V doprovodném programu žáci nebo studenti vytvoří zmen-
šenou krajinu z přírodních elementů, mohou do ní ukrýt ne-
čekané nálezy, překvapení. Následně budou svou krajinu – 
její odraz – kreslit nebo malovat.
Čeká Vás i nevšední zážitek zrodu uměleckého díla. Malíř Mi-
chal Burget bude po dobu výstavy každé úterý od 10 do 12 
hodin a středu od 12 do 14 hodin malovat svůj obraz přímo 
v expozici. 
Přihlášení je možné e-mailem info@gvun.cz nebo telefonic-
ky 491 427 321, 606 647 216.
Nahlaste nám předpokládaný počet žáků, jejich věk a kon-
takt na doprovázejícího pedagoga.
Cena programu 10 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Na návštěvu se těší Mgr. Petra Killarová a MgA. Tereza Bur-
dová.

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

JIRÁSKOVA CHATA 
DOBROŠOVPOZVÁNÍ

 3. 2. Pololetní prázdniny – otevřeno

 11.–12. 2.    Salátek pokaždé jinak

 25.–26. 2.   Řízkobraní

 Jarní prázdniny - na objednávku
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Všechna představení jsou v loutkovém diva-
dle Dětem pro radost Náchod – Sokolovna 
Náchod – zadní trakt a začínají od 15 hodin.

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

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

únor
PROGRAM

www.decko–nachod.cz
 4. 2.  Komedie s kašpárkem
 11. 2. Začarovaný les
 18. 2. Začarovaný les
 25. 2. Kozlík lakomec
 4. 3.  Kozlík lakomec

 4. 2. a 5. 2. MUDr. Lenka Suchánková Kamenice  113, 
  (Pasáž Magnum), Náchod tel.: 724 086 199
 11. 2. a 12. 2. MUDr. Lubomír Šeda Komenského 72,
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 946
 18. 2.a 19. 2. MUDr. Tomáš Žďárský Náchodská 240, 
  Dolní Radechová tel.: 491 424 322
 25. 2. a 26. 2 MUDr. Jan Šnajdr Náchodská 548,
  Velké Poříčí  tel.: 777 905 047

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 3. února – TVOŘIVÉ POLOLETKY 

hry a vyrábění pro děti od 6 do 12 let 
od 8.30 do 14 hodin, s sebou přezůvky, 
pracovní oděv, pití a svačinu, cena 100 Kč, 
přihlášky do 2. 2., informace Bc. Tereza 
Išová, tel. 774 223 296

 pátek 5. února 
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
otevřená dílna od 15 do 18 hodin, tema-
tické tvoření a točení na hrnčířském kru-
hu, pro děti i dospělé, děti do 6 let v do-
provodu rodičů, s sebou pracovní oděv, 
přezůvky, vstupné 40 Kč /osoba, informa-
ce Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296.

 sobota 11. února
VALENTÝNSKÉ FIMO PRO HOLKY 
modelování z hmoty FIMO pro děti od 7 
do 12 let na valentýnské téma, originální 
šperky jako dárek anebo vhodný doplněk, 
od 9 do 12.30 hodin, s sebou přezůvky, 
pracovní oděv, pomůcky a materiál jsou 
v ceně, vstupné 70 Kč (členská cena 60 Kč), 
přihlášky do 10. 2., informace Bc. Tereza 
Išová, tel. 774 223 296.

 sobota 11. února 
– SOBOTA S ANGLIČTINOU 
Obří sobota pro děti od 6 do 12 let, pro-
gram od 9 do 15 hodin, hravá výuka an-
gličtiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou 
vybavený penál a přezůvky, přihláš-
ky do 9. 2., cena 130 Kč pro členy Klubu, 
150 Kč pro ostatní, v ceně strava, mate-
riál, pojištění, informace PhDr. Jarosla-
va Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 
775 223 291.

 sobota 11. února
NÁCHODSKÝ KLONDIKE
recesní zlatokopecký závod dvojic či ro-
din se sáňkami a zlatokopeckým vybave-
ním, zábavné soutěže a zlatokopecké do-
vednosti, kategorie - mladší a starší školní 
věk, mládež, dospělí, rodiny (2 dospělí 
a nejméně 1 dítě mladší 6 let), délka a ná-
ročnost trasy je přizpůsobena věku, regis-
trace v 9–9.30 hodin, startovné 30 Kč dítě, 
50 Kč dospělý, 100 Kč rodina, informace 
Ing. Zuzana Rousková, tel.775 223 292

 11.–12. února
ZLATOKOPECKÝ SRAZ ODDÍLŮ 
zimní sraz navazující na Náchodský Klon-
dike, dvoudenní program, lanové aktivi-

ty, přestřelky s nerfkovými náboji, veselý 
program v Saloonu, zimní hrátky, deskov-
ky, stravování a ubytování v Déčku na ma-
tracích, nutný vlastní spacák, cena 200 Kč 
člen Déčka, 230 Kč ostatní, informace 
Ing. Zuzana Rousková, tel. 775 223 292.

 18.–19. února
taneční soutěž HVĚZDA ORIENTU
veřejná přehlídka orientálního tance o ti-
tul Hvězda Orientu 2017, tanečnice z celé 
ČR, i ze zahraničí, kategorie: sobota 18. 2. 
– děti a skupiny do 18 let, neděle 19. 2.  
– dospělé tanečnice sólistky, profi, sku-
piny, dua a tria, zahájení vždy v 10 ho-
din, předpokládaný konec v 17.30, vstup-
né 50 Kč, informace www.hvezda-orientu.
wz.cz, Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296.

 20.–22. únor
MASOPUSTNÍ DÍLNIČKY V DÉČKU
Dopolední dílničky budou určeny zejména 
dětem z MŠ, ale i rodinám s menšími dět-
mi. Vyrobíme si masopustní masku a také 
se dozvíte o masopustních tradicích v na-
šem regionu. Zahájení od 9 hodin, vstup-
né 20 Kč, informace Ing. Ludmila Pohan-
ková – tel. 608 812 232. 
20.–24. února
JARNÍ PRÁZDNINY S TLAPÍKEM 
příměstský tábor pro děti s láskou ke zví-
řátkům strávíme v Tlapíkárně, čeka-
jí na nás morčata, králíci, osmáci, písko-
milové a činčily, budeme si hrát, vyrábět 
a prostě užívat prázdniny, začátek v 7 ho-
din, příchod dětí do 8 hodin, ukončení 
v 16 hodin, cena 700 Kč, člen Déčka 600 Kč, 
jednotlivý den 150 Kč, informace Mgr. He-
lena Koutská, tel. 777 169 009.

 25. února
SOUSEDSKÝ MASOPUST – II. ročník
Erasmáci z Náchoda společně se studen-
ty z Kudowy Zdroj opět připravili maso-
pustní průvod od hranice na Masarykovo 
náměstí a tam zábavný i poučný program 
pro veřejnost všech věkových kategorií. 
Akce se koná za podpory Déčka Náchod, 
Centra Kultury a sportu Kudowa Zdroj 
a vedení obou měst. Novinkou je účast 
skupiny studentů z Portugalska a jejich 
vystoupení. Účastníci průvodu v masce 
dostanou od pořadatelů koblihu a porci 
silné masopustní polévky. 
Od 9 hodin – stánková tržnice na Masary-
kově náměstí 
10 hodin – vychází masopustní průvod 
u hraničního přechodu v Bělovsi, trasa 
vede po cyklostezce kolem Metuje a u Itá-
lie na pěší zónu na Kamenici
12–16 hodin zábavný program na Masary-

kově náměstí, vystoupení tanečních a hu-
debních skupin, divadelní performance, 
otužilecká show.
 
AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA

 pátek 10. února
PŘEDJARNÍ DRÁTKOVÁNÍ 
nejen pro rodiče s dětmi, od 9.30 do 11.30 
hodin, výroba jednoduchých dekorací 
do bytu z drátků a korálků i pro úplné 
začátečníky, vhodné vzít s sebou kleštič-
ky, materiál zajištěn, cena 50 Kč, informa-
ce Ing. Alena Prázová, tel. 774 635 232, 
mc@deckonachod.cz.

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO A ICM
 čtvrtek 2. února

PREZENTACE O LITVĚ
vyprávění o rodné Litvě s dobrovolníkem 
EDS Agniusem, v angličtině, v 16 hodin, 
vstup zdarma, informace Ing. Zuzana 
Rousková, tel. 777 061 462.

 čtvrtek 9. února 
– VALENTÝNSKÁ DÍLNIČKA
přijďte si vyrobit přáníčko nebo minidá-
rek k Valentýnu, v 16 hodin, cena 20 Kč 
na materiál, informace Mgr.Helena Kout-
ská, tel. 732 746 167. 

 středa 15. února – SONITA
promítání filmu v rámci programu Pro-
mítej i Ty!, Sonita s některými příbuzný-
mi uprchla před Tálibánem z Afghánis-
tánu do Íránu, zatímco rodiče zůstávají 
dál v Afghánistánu. Sonitu čeká domluve-
ná svatba, ale ona se chce stát raperkou. 
V 17.30, vstup zdarma, informace Mgr. 
Helena Koutská, tel. 732 732 746 .
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes regist-
rační systém na www.decko-nachod.cz, kde 
také najdete další informace. Členům Déčka 
bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.
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Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThD. Kontakt mobil: 776 736 885, pevná linka (pouze 
v úřední hodiny) 491 426 223, e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. 
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium otevřeno den-
ně 9–17 hodin.  Bohoslužby neděle 8.15 hod., v zimním období se 
bohoslužby konají ve Farského síni, vchod Raisova ul. 
Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kon-
takty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 
383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomoc-
ný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz,  
e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvr-
tek 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. Vav-
řince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pá-
tek 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 koste-
le sv. Michaela v neděli v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. 
Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Příležitost ke 
svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pá-
tek hodinu přede mší svatou. Na svátek Uvedení Páně do chrá-
mu, který pravidelně připadá na 2. 2. a lidově se nazývá „Hrom-
nice“, budou slouženy mše svaté u sv. Vavřince v 7.00 a v 18.00 
hod. Kněz při každé mši svaté požehná svíce (hromničky), kte-
ré bude možné zakoupit v kostele. Na Popeleční středu, která le-
tošní rok vychází na 1. 3., budou mše svaté u sv. Vavřince slou-
ženy v 7.00, 16.00 a 18.00 hod. 
Popeleční středa je vedle Velkého pátku pro křesťana dnem přís-
ného postu.                                                  P. Zdeněk Kubeš, děkan
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny bratra fa-
ráře 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 bohosluž-
by v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V neděli 
12. 2. společné bohoslužby pro celý sbor s vysluhováním svaté 
večeře Páně od 10.00 hod. ve sborovém domě v Náchodě. Boho-
služby v Domově důchodců v Náchodě ve čtvrtek 16. 2. od 9.30 
hod. Ekumenická biblická hodina v Harmonii s Markem Bártou 
ve čtvrtek 9. 2. od 9.30 hod. Schůzky dětí v pátky 3. 2. v Náchodě 
a 17. 2. na faře v Šonově vždy od 18.00 hod. Biblické hodiny v Šo-
nově na faře ve středy 1. 2., 8. 2. a 15. 2. vždy v 18.00 hod., tamtéž 
sejití střední generace v sobotu 25. 2. od 18.00 hodin. Ve čtvrtek 
16. 2. od 18.00 h. pořádá v náchodském sborovém domě Křesťan-
ská akademie přednášku Jana Ejema „Etapy duchovního růstu“. 
Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na ad-
rese www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014,  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hod.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), Tel. 605 450 384 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. Petr Geldner, tel. 777 217 968,  
e-mail: nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, tel. 
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., tel. 
722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30, Rozhovory nad Biblí 
ve středu od 18.30. Více na www.cb.cz/nachod.

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“
 čtvrtek 2. 2. od 14 hod. „Z Maroka na Kilimandžaro“, doku-

mentární film z 1. společné cesty J. Hanzelky a M. Zikmunda;
 čtvrtek 9. 2. od 14 hod. „Hvězdy a zdraví člověka“ na dané 

téma bude vyprávět pan Josef Vít;
 čtvrtek 16. 2. od 14 hod. „Balt a Rujána“ – film ze své cesty 

nám promítne a bude vyprávět pan Zdeněk Nývlt;
 čtvrtek 23. 2. od 14 hod. „Průhonický park a Konopiště“ film 

z výletu připravil a promítne pan Miloslav Hlaváč.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, 
i když nejsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší 
členové výboru MO SD ČR.
Informace pro členy MO SD ČR: příspěvkové známky je třeba 
uhradit v průběhu února v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí 
nebo ve čtvrtek od 15.30 do 16 hod. Zároveň odpovím
na vaše dotazy ohledně rekreací, wellness a lázeňských poby-
tů v r. 2017. 
Cenově výhodný wellness pobyt pro skupinu z naší MO v hote-
lu MAS-Sezimovo Ústí v roce 2018 je nutno rezervovat již nyní. 
Zájemci hlaste se do konce února v klubovně nebo A. Polákové 
(775 242 562 – po 19 hod.).

Výroční členskou schůzi, která se koná v úterý dne 21. 2. 2017 
v 14.00 hod. v hotelu Hron – salonek 1. patro, výtah.
Program: 
– hodnocení činnosti sdružení 2016, návrh na r. 2017,
–  informace o čerpání dotace od města,
– žádost o dotaci od města, 
– pravděpodobný plán činnosti na r. 2017,
– finanční zpráva organizace, návrh na čerpání dotace 2017, 
– zpráva revizní komise,
– zpráva o stavu výboru, doplňující volby členů,
– usnesení,
– prostor pro hosty.
Návrhy na jarní činnost: 
březen – zdravotní beseda, duben – Jarní veselice, 
květen – celodenní zájezd, červen – Ratibořický pojezd – vo-
zíčkáři, sociální rekondice – Senioři proti samotě (opět na cha-
tě Prim v Orlických horách). 
Drobné občerstvení zajištěno organizací. 
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se při-
hlásit včas. Každou středu od 13–15 hod. v klubovně SZdP – Pa-
lachova ul. 1303 – přízemí, případně Tel. 724 908 861.
Těšíme se na setkání, vážíme si vašeho zájmu o dění v našem 
městě a spolupráci se sdružením.

Za Výbor SZdP Náchod: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček            
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Městská knihovna Náchod informuje v únoru 2017

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční ve čtvrtek 
2. února v dopoledních hodinách.
 
Výstavy

Hala
  ROBIN BÖHNISCH: JERUZALÉM – NEDĚLITELNÝ A VĚČNÝ

Výstava fotografií potrvá do 10. února. 
  MARTIN MAGNUSEK: ČEZETOU KOLEM AFRIKY

Výstavu fotografií z cesty Afrikou od severu k jihu na motocy-
klu ze šedesátých let můžete zhlédnout ve vstupní hale knihov-
ny od 13. února až do 25. března.
Studovna

  MICHAELA STEJSKALOVÁ: TUŠENÍ
Výstava fotografií a grafiky potrvá do 28. února.
Dětské oddělení

  KRESLÍME... MALUJEME... ILUSTRUJEME?
Do 28. února si můžete v oddělení pro děti prohlédnout výtvarné 
práce žáků 1.B ZŠ Komenského, které děti vytvořily v hodinách 
výtvarné výchovy s paní učitelkou Janou Komárkovou.

Kaleidoskop Jana Rejžka
Ve čtvrtek 9. února vás zveme na další poslechový klubový po-
řad Kaleidoskop Jana Rejžka. Přední český kritik a publicista 
tak volně navazuje na programy, které připravoval za minulého 
režimu po celé republice. Pořad začíná v 18 hodin ve studovně 
knihovny. Vstupné: 50 korun. Program:
–  Ukázky z domácí tvorby, která žel takřka nezní v rozhlase ve-

řejnoprávním, natož komerčním
–  Vzpomínka na loni zesnulé osobnosti (Bowie, Prince, Cohen, 

Hladík)
–  Přehled nejlepších alb roku 2016
–  Představení nové knihy „Poslední slovo má Jan Rejžek“
–  Výročí týdne
–  Nepovinná četba – upozornění na zajímavý knižní titul v zá-

plavě novinek, jež vycházejí
–  a další

Cestovatelská přednáška – Čezetou kolem Afriky
V sedle 50 let starého motocyklu vyjel Martin Magnusek hned 
po Vánocích 2015 trochu se ohřát na jih – co nejdál to půjde 
a kam až motocykl vydrží. Bez víz, bez detailního plánu a sám 
během pěti měsíců projel Afriku od severu na jih. Celkem na-
jel 24 tisíc kilometrů a navštívil 16 zemí, poznal nepočítaně lidí 
a bez jediné vážné poruchy motocyklu dojel až do Jihoafrické re-
publiky. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 16. února od 18 ho-
din v dětském oddělení knihovny, vstupné dobrovolné.

Malta očima Petra Voldána
V pondělí 27. února vás zveme na besedu s promítáním o dal-
ším pokračování pořadu České televize „Postřehy odjinud“ z díl-
ny publicisty, dlouholetého zahraničního zpravodaje Českého 
rozhlasu Petra Voldána. Tentokrát mimo jiné uslyšíte i uvidí-
te v předpremiéře, jak žije středomořský „Ostrov rytíř“, kde se 
na vlnách houpou "Loďky s božíma očima", odhalíte existenci 
bílých oliv – „Maltských perel“ a Petr Voldán vás zavede také 
do „Slepé uličky Adiny Mandlové“. Co víc – dozvíte se, že tele-
vizní „Postřehy z Malty“ i tentokrát autora nejednou propojily 
také s Náchodem... Přednáška začíná v 17.30 hod. v dětském od-
dělení, vstupné dobrovolné.

Hana Maciuchová: Nekonečná moc touhy
Ve středu 1. února začíná předprodej vstupenek na literární po-
řad Nekonečná moc touhy. Herečka Hana Maciuchová o svém po-
řadu říká: „Ukazuji protnutí poetického světa čínské básnířky Li 
Čching-čao, žijící na přelomu 11. a 12. století, a americké spiso-
vatelky Ericy Jongové ze surové současnosti.“ Pořad se uskuteč-
ní v pondělí 27. března. Vstupné: 200 korun. Kapacita: 60 míst.

Náchodská univerzita volného času – 14. semestr
  13. 2. Jiří Padevět – Násilí v moderních českých dějinách (PO-

ZOR!!! Pouze v 16 hodin a v aule gymnázia)

Kurz trénování paměti
Rozpis lekcí (probíhají vždy od 10.00, 13.00 a 15.30 hod.): 1. 2., 
20. 2., 22. 2. a 27. 2.
 
Kurz dějin umění

Od února bude v knihovně pokračovat Kurz dějin umění. Tento-
krát se zaměříme na umělecké styly 19. století od klasicismu až 
po impresionisty, včetně českého výtvarného umění avantgar-
dy. Zájemci se mohou hlásit ve studovně, kurzovné činí 350 ko-
run na jeden semestr (osm přednášek). Scházíme se vždy v úte-
rý od 17 hodin. Přednáší Vlastislav Tokoš z náchodské Galerie 
výtvarného umění.
14. 2. – Krajinomalba
28. 2. – Česká krajinomalba

Čteme přes koleno
Babičky, dědové, děti! Pojďte s námi vyzkoušet 
novou čtenářskou hru, kterou jsme pro vás vy-
mysleli. O co jde? Dítě a prarodič (ne nutně bio-
logický) čtou současně knihy, které si navzájem 
doporučí. Dvojice hraje jako tým, má společnou 
herní kartu, na kterou sbírá razítka za přečte-

né knihy. Pro všechny účastníky připravíme tři společná setká-
ní s překvapením (březen, září, listopad). Hru jsme připravili 
v rámci akce Čtenář roku 2017. Potrvá od 1. 12. 2016 do 2. 11. 
2017. Přihlášky přijímáme v oddělení pro děti. Tam také vysvět-
líme podrobná pravidla. Záštitu nad hrou převzal spisovatel Mi-
loš Kratochvíl, patron našeho dětského oddělení.

Noc s Andersenem
Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci POZOR!!! Opět se můžete utkat 
o účast na Noci s Andersenem. Tentokrát bude LICHOŽROUTSKÁ.
Úkol na leden:
První lichožroutí zákon zní: NIKDY NEVEZMEŠ CELÝ PÁR. Otáz-
ka: Pár čeho lichožrouti nikdy nevezmou?
a) párátek       b) párků      c) ponožek
Úkol na únor:
Máte doma lichožrouta? Namaluj jak vypadá, a případně ještě 
zjisti, jak se jmenuje.
Úkoly odevzdejte kdykoli, nejpozději však spolu s dalším, který 
bude následovat, do 17. března v oddělení pro děti. Sledujte ná-
stěnku v knihovně a internetové stránky knihovny. Noc s Ander-
senem se uskuteční 31. března.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakát-
cích a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo) 
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PSÍ POSLÁNÍ
Žádný pes tu není jen tak! Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Rodinná komedie, natočená podle stejnojmenného knižního bestselleru Bruce W. Camerona. 
České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

MILUJI TĚ MODŘE
Příběh o tom, jak on ji učil dívat se na svět a jak ona ho naučila milovat… aneb Příběh o tom, co se stane, když se nepotkají dva, ale hned tři… Romantická komedie podle scénáře Jaroslava Papouš-
ka a režiséra Miloslava Šmídmajera a s hudbou Markéty Irglové. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TROLLOVÉ
Najdi svoje štěstí… Animovaná dobrodružná rodinná komedie od tvůrců filmu „Shrek“. České znění. Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.

KRUHY
Nejdřív se podíváš. Potom zemřeš… Slavný horor o znepokojivém videu, jehož diváci nevyhnutelně umírali přesně týden poté, co ho viděli, právě napsal další kapitolu. Děsivé je na ní především 
to, že se Samara, hlavní antihrdinka Kruhů, se svým filmem přesunula z videokazety do online éry, kde se šíří mnohem snáz! České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MÍSTO U MOŘE
O lásce, vzteku, něze i křehkém humoru… Příběh rodiny Chandlerů, žijící po generace v rybářské vesničce v Massachusetts, je dojemný a současně i nečekaně humorný portrét, zobrazující sílu ro-
dinné lásky, život v menších komunitách, obětování se a také naději. V hlavní roli Casey Affleck. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ANDĚL PÁNĚ 2
Láska pozemská i láska pekelná… Pokračování úspěšné české pohádky v režii Jiřího Stracha. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

POHÁDKY PRO EMU
Začíná hra na lásku… Ale jak skončí? Romantický příběh, zasazený do předvánoční Prahy, který sází na humor, lásku a naději, které v životě tolik potřebujeme. V hlavních rolích Anna Geislerová, 
Ondřej Vetchý a Ema Švábenská. Režie Rudolf Havlík. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

VŠECHNO NEBO NIC
ČESKÝ Deník Bridget Jonesové? Komediální i romantický příběh dvou pohledných třicítek (nerozlučných kamarádek), z nichž jedna přitahuje muže jako magnet, a ta druhá je praktická se smyslem 
pro zodpovědnost…  Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LEGO BATMAN FILM FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI. Mimořádná předpremiéra filmu!
Buď vždy sám sebou. Pokud můžeš, buď Batman! Od tvůrců „Lego příběhu“, v neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se „Lego příběh“ stal celosvětovým fenoménem, se dočkal vlastního filmové-
ho dobrodružství i přirozený vůdce celého ansámblu – LEGO Batman. Dětská animovaná a trochu i akční komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

PATERSON
Příběh vítězství a porážek všedního dne a krásy, která se skrývá i v těch nejmenších detailech… Tímto filmem se režisér Jim Jarmusch tematicky vrací ke svým klasickým filmům 90. let – a je zpět 
ve své nejlepší formě! České titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Když začít žít nový život, tak od základů! V hlavních rolích komedie (od tvůrců filmu Ženy v pokušení“ a „Muži v naději“) Petra Hřebíčková a Ondřej Vetchý, v dalších rolích Miroslav Táborský, Jiří 
Langmajer, Václav Postránecký, Ondřej Malý, Tereza Kostková, Jenovéfa Boková a Pavla Tomicová. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Už žádná pravidla! Už žádná tajemství! Další kapitola pikantní romance podle knižní předlohy spisovatelky E. L. James o vztahu dominantního milionáře Christiana Greye a studentky Anastasie 
Steeleové… Dakota Johnson a Jamie Dornan v hlavních rolích nejen romantického, ale i dost napínavého filmu, který uvádíme s českými titulky. Vstupné 140 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

LEGO BATMAN FILM FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Buď vždy sám sebou. Pokud můžeš, buď Batman! Od tvůrců „Lego příběhu“, v neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se „Lego příběh“ stal celosvětovým fenoménem, se dočkal vlastního filmového 
dobrodružství i přirozený vůdce celého ansámblu – LEGO Batman. Dětská animovaná a trochu i akční komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 110 Kč. Mládeži přístupný.

ANDĚL PÁNĚ 2
Láska pozemská i láska pekelná… Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích.  Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

T2 TRAINSPOTTING
Na počátku byla příležitost ... a potom přišla zrada. Uplynulo dvacet let, mnohé se změnilo, ale stejně tak zůstalo mnohé při starém… Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller a Robert Car-
lyle opět v pokračování komediálního dramatu režiséra Danny Boylea. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Už žádná pravidla! Už žádná tajemství! Další kapitola pikantní romance podle knižní předlohy spisovatelky E. L. James. Dakota Johnson a Jamie Dornan v hlavních rolích nejen romantického, ale 
i dost napínavého filmu, který uvádíme s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

MLČENÍ
V 17. století se dva portugalští jezuité vydávají do země vycházejícího slunce s velmi nebezpečným cílem: najít svého učitele, otce Ferreiru, který se prý zřekl víry… Dobrodružné historické dra-
ma natočil oscarový režisér Martin Scorsese podle stejnojmenného románu japonského spisovatele Šúsaku Endó. V hlavních rolích Liam Neeson, Andrew Garfield a Adam Driver. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LÉK NA ŽIVOT
Jste připraven,s pane Lockharte? Tak začínáme… Mysteriózní thriller režiséra Gore Verbinského (mj. filmy Piráti z Karibiku nebo Kruh). České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ZLATO
Nikdo nezná pravdu. A o peníze vůbec nešlo… Matthew McConaughey v hlavní roli dramatu i dobrodružného thrilleru, natočeném podle skutečného příběhu těžebního skandálu Bre-X Mineral Cor-
poration na počátku 90. let. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ANDĚL PÁNĚ 2
Láska pozemská i láska pekelná… Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích.  Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

LICHOŽROUTI
Držte a hlídejte si ponožky! O radostech a strastech zlodějů ponožek – Lichožroutů a jejich soužití s námi lidmi, natočený podle bestselleru spisovatele Pavla Šruta a výtvarnice Galiny Miklínové. 
Rodinný dobrodružný animovaný film pro celou rodinu. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
J. K. Rowlingová Vás zve do nové epochy kouzelnického světa! Co všechno se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou 
z kufříku? V hlavních rolích Eddie Redmayne, Colin Farrell a Ezra Miller. Rodinné fantasy, uváděné v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

MILUJI TĚ MODŘE
Příběh o tom, jak on ji učil dívat se na svět a jak ona ho naučila milovat… V hlavních rolích romantické komedie Václav Jílek a Denisa Nesvačilová, dále hrají Vladimír Kratina, Táňa Medvecká, Ma-
rek Vašut, Hana Vágnerová, Rosťa Novák, Tereza Bebarová, Miroslav Táborský a Filip Kaňkovský. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PES RO(C)KU
Pes, který zpívá, nekouše… Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes s pevnou pracovní dobou a slibnou kariérou. Místo toho vzal kytaru, hrábnul od strun a stal se zcela novým druhem – psem rocko-
vým. Animovaná rodinná komedie, která přinese velké rock ń́ rollové dobrodružství. České znění. Vstupné. Mládeži přístupný.

PSÍ POSLÁNÍ
Žádný pes tu není jen tak! Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Rodinná komedie, natočená podle stejnojmenného knižního bestselleru Bruce W. Camerona. 
České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

VŠECHNO NEBO NIC
ČESKÝ Deník Bridget Jonesové? Táňa Pauhofová a Klára Issová v hlavních rolích komedie, natočené podle bestselleru Evity Urbaníkové, v dalších rolích Michal Zebrowski, Pawel Delag, Ondřej Sokol, 
Petr Vaněk, Ľuboš Kostelný, Zuzana Kronerová, Luděk Sobota, Jan Budař, Vlastina Svátková a Petra Hřebíčková.  Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZPÍVEJ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Velkolepá pěvecká soutěž, jakou svět ještě neviděl. A stejně velkolepé je pestré složení zvířecích soutěžících… Animovaná rodinná komedie od tvůrců Mimoňů a Tajného života mazlíčků, tentokrát 
s příběhem, který vám pohladí nejen duši, ale i uši… České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

STRHUJÍCÍ DOKUMENT Z ITALSKÝCH MUZEÍ – FLORENCIE A GALERIE UFFIZI
Na četná přání opakujeme! Fascinující cesta do města, které je kolébkou italské renesance. Prostřednictvím nejkrásnějších uměleckých děl té doby od autorů jako Michelangelo, Brunelleschi, Rapha-
el, Leonardo a Boticelli nabízí pohlcující zážitek ze samotné Florencie. Herec Simon Merrels vás provede celým městem, jeho památkami a uměleckými díly. Za jediný večer v kině stihnete navštívit 
10 muzeí a prohlédnout si na 150 světových uměleckých děl… České titulky. Vstupné 170 Kč.

T2 TRAINSPOTTING
Na počátku byla příležitost ... a potom přišla zrada. Uplynulo dvacet let, mnohé se změnilo, ale stejně tak zůstalo mnohé při starém… Komediální drama opět v režii Danny Boylea. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

BÁBA Z LEDU
Příběh emancipace matky dvou dospělých synů, zasazený do originálního prostředí otužilců… Dramatický i komediální příběh, rozkrývajícím nelehké vztahy mezi třemi generacemi, který přináší 
naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku. Ve filmu režiséra Bohdana Slámy vytvářejí hlavní role Zuzana Kronerová a Pavel Nový, v dalších rolích Daniel Vízek, Václav Neužil, Ta-
tiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulová a Luboš Veselý. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JOHN WICK 2
Nedráždi hada bosou nohou… Další dobrodružství nájemného zabijáka Johna Wicka. Keanu Reeves v hlavní roli akčního krimi thrilleru. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

JACKIE

1. středa pouze v 17 hod

1. středa pouze v 19.15 hod

3. pátek pouze v 15 hod

2. čtvrtek pouze v 17 hod
3. pátek pouze v 19.30 hod
5. neděle pouze v 19.15 hod

3. pátek pouze v 17 hod
6. pondělí pouze v 17 hod
8. středa pouze v 19.15 hod

4. sobota pouze v 15 hod

4. sobota pouze v 17 hod

4. sobota pouze v 19.15 hod

5. neděle pouze ve13.45 hod

6. pondělí pouze v 19.30 hod

8. středa pouze v 17 hod

9. čt., 11. so, 13. po v 17 a 19.30 hod
10. pá., 15. st. pouze v 19.15 hod
12. neděle pouze v 18 hod
14. úterý pouze v 17 hod

10. pátek pouze v 17 hod – 2D
11. sobota pouze v 15 hod – 3D
12. neděle pouze v 16 hod – 2D
15. středa pouze v 17 hod – 3D
18. sobota pouze ve 14 hod – 2D

12. neděle pouze ve 14 hod

16. čtvrtek pouze v 17 hod
17. pátek pouze v 19.30 hod
18. sobota pouze v 15.45 hod
19. neděle pouze ve 20 hod

17. pá., 20. po pouze v 17 hod
18. sobota pouze v 17.45 hod
21. úterý pouze v 16.15 hod
22. středa pouze v 19.30 hod

18. sobota pouze v 19.45 hod
19. neděle pouze ve 14.30 hod
21. úterý pouze v 18.30 hod

19. neděle pouze v 17.30 hod
23. čtvrtek pouze v 19.15 hod

20. pondělí pouze v 19.30 hod

20. pondělí pouze v 15 hod

21. úterý pouze ve 14.30 hod

22. středa pouze v 15 hod

22. středa pouze v 17.30 hod

23. čtvrtek pouze v 15 hod
26. neděle pouze ve 14 hod

24. pátek pouze v 15 hod

24. pátek pouze v 17 hod

25. sobota pouze ve 14 hod

26. neděle v 16 hod

28. úterý pouze v 17 hod

23. čtvrtek pouze v 17 hod
24. pátek pouze v 19.30 hod
26. neděle pouze v 18 hod
27. pondělí pouze v 19.30 hod

25. sobota pouze v 16 hod
27. pondělí pouze v 17 hod
BŘEZEN 2017
1. středa pouze v 17 hod

1. středa pouze v 19.30 hodin
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7. prosince 2016 9:22:54
2. března /2017 

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod 

JEDLÍCI ČOKOLÁDY 17. března /2017 
Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec

PRÁSKNI DO BOT
14. dubna /2017 

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

DAN BÁRTA &

3. května /2017 
Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

SMOLÍKOVI

16. května /2017 
Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec

RŮŽE PRO ALGERNON

24. června /2017 
Zámek - Nové Město nad Metují

CHANTAL POULLAIN

ROBERT 
BALZAR TRIO

vstupenky online

Grafi ka a DTP: Jan Záliš — www.pinstudio.czwww.nsuvadi.cz

Předprodejní místa kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí 2016/2017Naši významní partneři: 

Kupvstupenku.cz

5 Kč z každé prodané vstupenky je 
věnováno Nadaci Pomocné tlapky

Vstupenky na kulturní sezónu Náchodský SWING uvádí budou k dispozici v předprodeji na www.kupvstupenku.cz 
a na našich kontaktních místech (viz seznam). Při platbě kartou nebo převodem si můžete vstupenku vytisknout v teple domova, 

případně si ji nechat zaslat na chytrý mobilní telefon prostřednictvím aplikace Cool Ticket. 

Broumov
IC Broumov 

Mírové nám. 56
tel.: 491 524 168

Česká Skalice
IC Česká Skalice 
T. G. Masaryka 33
tel.: 491 453 870

Červený Kostelec
IC Červený Kostelec

5. května 603
tel.: 498 100 657

Náchod
Cest. agentura Machová Náchod 

Kamenice 144
tel.: 491 420 420

Náchod
IC Náchod 

Masarykovo nám. 1
tel.: 491 426 060

Hronov
Cest. agentura Martincová Hronov 

Jiráskova 320
tel.: 606 111 413

Nové Město nad Metují
IC Nové Město nad Metují 

Husovo nám. 1225
tel.: 491 472 119

Police nad Metují 
IC Police nad Metují 
Masarykovo nám. 75

tel.: 491 421 501

Teplice nad Metují
IC Teplice nad Metují 

Horní 13
tel.: 491 581 197

Trutnov
IC Trutnov 

Krakonošovo nám. 72
tel.: 499 818 245

Úpice
IC Úpice 

Dr. A. Hejny 133
tel.: 499 882 329

Dobruška
IC Dobruška

Nám. F. L. Věka 32
tel.: 494 629 58

Jaroměř
IC Jaroměř

Nám. ČSA 16
tel.: 491 847 220
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