2014

prosinec

Náchodský
zpravodaj

• informační měsíčník pro občany města Náchoda •
Novoroční
přání
Informace
z radnice
Kronika
Výročí
Jubilant
J. Roubíček
Celbovy melodie
v nové knize
Z historie
Tísňové linky
Inzerce
Pozvánky
Vánoce 2014
v Náchodě
Školy, Skauti
Archa, Poklop
Kino Vesmír
Kladské pomezí
O. S. Pferda
Knihovna
Sport, Déčko
Pohotovost
Galerie, Muzeum
Církve, SZP,
Harmonie
Knihovna

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v prosinci
Středa
3. 12. 2014
v 19.00 hodin

Jakub Smolík s kapelou – „Best of 55“
Vstupné: 330, 310, 290 Kč
Předprodej od 15. 10. 2014

Neděle
14. 12. 2014
v 15.00 hodin

Čtvrtek
4. 12. 2014
v 19.00 hodin

Vánoční koncert
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Dirigent: Jindřich Roubíček
Sólisté: Olena Ivaněnko – klavír,
Barbora a Vilém Jirsovi – housle
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 90, 80, 60 Kč
Předprodej od 19. 11. 2014

Pohoda Vánoc
Divadlo „M“ Milana a Marie Petrovských
Činoherní pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 19. 11. 2014

Čtvrtek
18. 12. 2014
v 16.30 hodin
v 19.30 hodin

Vánoční koncert Orchestru
Václava Hybše
s Věrou Martinovou a dalšími hosty
Vstupné: 260, 250, 230 Kč
Předprodej od 1. 11. 2014

Úterý
9. 12. 2014
v 17.00 hodin

Vánoční rosička
Koncert ZUŠ Náchod
Vstupné: 50 Kč
Předprodej v kanceláři ZUŠ Náchod

Středa
10. 12. 2014
v 19.00 hodin

Melodie, které zná každý
Literárně hudební večer
k nedožitým 90. narozeninám
skladatele Jaroslava Celby
Velký sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 19. 11. 2014

Čtvrtek
11. 12. 2014
v 9.00 hodin

Podivuhodný cirkus Doktora Tarzana
Divadlo Drak Hradec Králové
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla

Další pořady
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
5. 12. 2014
13. 12. 2014
od 19.00 hod.

Taneční kurzy – Věneček
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

6. 12. 2014
v 19.30 hodin
12. 12. 2014
ve 20.00 hodin

Ples Academie Mercurii s. r. o.
Pořádá Academia Mercurii s. r. o.

21. 12. 2014
v 19.00 hodin

Ples Střední školy propagační tvorby
a polygrafie
Pořádá SŠ propagační tvorby a polygrafie
Setkání církví
Adventní pořad

Melodie, které zná každý
Literárně hudební večer k nedožitým 90. narozeninám skladatele Jaroslava Celby
Název večera je odvozen od titulu zajímavé knihy, která právě vychází. Její autor Jan Bělobrádek, lékař s duší poety, jak byl nedávno výstižně
označen, v ní čtivou formou zpracoval neobyčejný životní příběh hudebního skladatele Jaroslava Celby, náchodského rodáka a čestného
občana, který se stal umělcem evropského formátu. Představení knihy se zúčastní i někteří z těch, kdo se na jejím vzniku podíleli. K poctě
nedožitých devadesátin Jaroslava Celby zazní také jeho hudba včetně části Náchodské mše vánoční se slovy Libora Volného v podání žáků
Základní umělecké školy v Náchodě. Zmíněnou knihu bude možno na místě zakoupit a nechat si ji v závěru večera autorem podepsat.

Pohoda Vánoc
Divadlo „M“ Milana a Marie Petrovských
Hrají a zpívají: Milan Petrovský, Marie Petrovská, Kateřina Pohanová, Vendula Mikulová, Marie Martinová Tomáš Nisser, Luboš Rájek.
Vánočně laděný pořad. Biblický příběh o narození Ježíška s českými koledami.

Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše
Hlavním hostem letošního turné je kytaristka a zpěvačka country hudby, ve která získala věhlas a stala se její bezesporu nejlepší a neznámější
interpretkou u nás - Věra Martinová. Její vystoupení doplní čtveřice mladých zpěváků, kteří jako vždy dostávají příležitost prožít s orchestrem
Václava Hybše mimořádné vánoční turné po celé republice. Irena Kousalová zpívá s orchestrem od roku 2005, Martina Dolečková studuje
Pražskou konzervatoř, stejně jako Filip Hořejš a Štěpán Růžička.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, 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.

ÚVODNÍK

Náchod
100 let

1914–2014

760 let

1254–2014

110 let

1904–2014
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konec roku je vždy výzvou k bilancování i plánování věcí příštích. Máme na to
ale vůbec čas? Pravda je, že všichni stále někam spěcháme. Je to tendence naší
doby - běžet závod, který nám nikdo nevyhlásil. A konec roku je jako cíl závodu
trvajícího těch obligátních 365 dní. Všichni k cíli vzhlížejí, jakoby ten pouhý předěl stanovených astronomických cyklů
měl sílu něco změnit. Dobíháme k němu
s plnými nákupními taškami. Pod paží vánoční stromečky… Ještě koupit kapra, poslat blahopřejné esemesky, zabalit dárky.
Je to závod za štěstím na konci celoročního maratonu. Ale když závodíme, nikdy
nebudeme mít chuť bilancovat a plánovat. A štěstí? To možná mineme během
toho všeho spěchu bez povšimnutí. Zažít
štěstí však předpokládá schopnost klidného soustředění. Chce to zvolnit tempo,
protože jinak štěstí propásneme. Pojďme
se cílovou rovinkou roku 2014 v Náchodě jen tak zvolna projít! Chvíli nespěchat,
nehodnotit, nezaujímat stanoviska, nediskutovat, pár okamžiků něco nekupovat,
pár minut o něco neusilovat, jen prostě
být rozumem i srdcem přítomen v předvánočním čase. Dívat se na lidi, které potkáte, na věci, jež uvidíte, jakoby jste je viděli poprvé. Asi přitom zjistíme, jak moc
jsme si všichni podobní. Jak jsme jako jedinci i společnost zranitelní, jak křehké

i vzácné jsou pocity opravdového štěstí.
Pokud máme možnost sdílet tyto pocity
s ostatními, udělejme to. Může to být rodina, církev, společný okruh přátel. Můžete však tyto pocity sdílet i ve smíření
a o samotě se všemi odstíny vašeho já,
s těmi lepšími i těmi horšími. Dojít rozvážně, nikoliv hekticky doběhnout tu cílovou rovinku 2014, za kterou čeká další nový rok. A cítit štěstí, že jsme zdraví,
máme smysluplnou práci, která nám dává
obživu. Nejsme sami, že máme přátele, rodiny, máme se o koho bát a máme někoho,
kdo se bojí o nás. Že máme domov. A že
si přejeme, aby nás tohle štěstí neopustilo ani v příštím roce. A pokud nám něco
z toho výčtu chybí, že máme naději, že se
to zlepší, že pro to i my samotní uděláme,
co bude v našich silách. Ať je toto bilance
minulého i plán pro věci příští! Ať je závěr roku 2014 ve znamení štěstí pro Vás
a Vaše blízké. A také, ať nás neopustí vědomí příslušnosti k městu Náchodu, které je naším společným domovem. Vážení
a milí spoluobčané, Náchoďáci podle trvalého bydliště i Náchoďáci srdcem, pokud
vás z rodného města čas zavál do všech
světových koutů, přijměte přání krásných
vánočních svátků. Veselý závěr roku 2014
a štěstí do roku nového.
Jan Birke, starosta města
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Ve volbách do zastupitelstev obcí
ve dnech 10. a 11. října 2014
byli do náchodského zastupitelstva
zvoleni tito kandidáti:
ČSSD:
Jan Birke
Ladislav Tichý, MUDr.
Miroslav Brát
Tomáš Magnusek, Bc.
Josef Hašek, Ing.
Denisa Pokorná, Mgr.
Marek Dvorský		
Pavel S okolář		
Jan Čtvrtečka, Ing.
Michal Brát, Bc.
Petr Jirásek
Kamil Bořek
Jana Celbová
Komunistická strana Čech a Moravy:
Soňa Marková, Mgr.
Pavel Janeček, Ing.
Patrioti města Náchoda:
Tomáš Šubert, Ing.
Jiří Maršík
Zdeněk Philipp
VÝCHODOČEŠI:
Petránek Karel Mgr.
NK a SZ s podporou LES:
Jan Ježek, Mgr.
Michal Kudrnáč
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ:
František Majer, Mgr.
TOP 09:
Aleš Cabicar, Ing.
Věra Svatošová, RNDr.
KDU-ČSL:
Pavel Bělobrádek, MVDr., Ph.D., MPA
Pavla Maršíková, Ing.
Edita Nováková, MUDr.

Koaliční smlouva
v Náchodě

byla podepsána 7. 11. 2014
Z výsledků komunálních voleb, které proběhly ve dnech
10.–11. října 2014, vzešla v Náchodě hned následující den po volbách TROJKOALICE složená ze zástupců ČSSD (13), Patriotů města Náchoda (3) a KDU-ČSL (3). Smlouva o vytvoření koalice tedy
mohla být podepsána již v neděli 12. října 2014.
V pátek 7. listopadu 2014 následně všech 19 zastupitelů a dva
zástupci vedení KDU-ČSL, kteří se na vzniku smlouvy podíleli,
podepsali Smlouvu o koaliční spolupráci.
Tato smlouva stanovuje základní cíle, jichž chce trojkoalice
dosáhnout v letech 2014–2018.
„Naším hlavním cílem je pokračovat v pozitivních proměnách Náchoda a k tomu chceme získat v rámci zastupitelstva širší podporu.
Půjde především o prosazení velkých investic, veškerá rozhodnutí pochopitelně budeme činit v zájmu obyvatel Náchoda“, uvedl starosta Náchoda Jan Birke.
Smlouva specifikuje společné cíle členů trojkoalice v celé řadě
oblastí. Představitelé trojkoalice se mimo jiné shodují na podpoře výstavby obchvatu Náchoda, znovuobnovení lázeňství, způsobu hospodaření města nebo v otázce odpadového hospodářství.
„V neposlední řadě budeme podporovat rozvoj příměstských částí. Nově bychom se také chtěli zaměřit na podporu středního a učňovského školství, zejména zvýšit zájem studentů o technické obory a tím uvést do většího souladu zájmy zaměstnavatelů v regionu“,
zdůraznil Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu a výzkum a náchodský zastupitel za KDU-ČSL.
Společnou podporu má i záměr vytvoření odborného a maximálně profesionalizovaného pracovního týmu pro projekt Evropské město Náchod – Kudowa-Zdrój. Právě díky česko-polské
spolupráci se Náchodu v posledních letech daří realizovat mnoho projektů.
„Velmi důležité pro nás bude i v následujících letech maximální
využití dotačních titulů z fondů a prostředků EU a dalších možných
externích finančních zdrojů včetně rozpočtu Královéhradeckého kraje a státního rozpočtu“, uvedl místostarosta Tomáš Šubert a dodal: „Pevně věřím, že i díky těmto finančním prostředkům se nám
podaří například rozšířit síť cyklostezek a cyklotras hlavně ve střední části města.“
Podrobně jsou jednotlivé cíle uvedeny v programovém prohlášení,
které najdete na www.mestonachod.cz

prosinec 2014
Nově zvolení zastupitelé složili svůj
slib v pondělí 10. listopadu 2014  v přednáškovém sále Městského divadla dr. J. Čížka na ustavujícím jednání Zastupitelstva
města Náchoda.
Po složení slibu následovala volba starosty a místostarosty – 23 hlasy byl starostou zvolen Jan Birke (ČSSD), do funkce
místostarosty byl 19 hlasy zvolen ing. Tomáš Šubert (Patrioti města Náchoda).
Poté následovala volba zbývajících sedmi členů Rady města Náchoda.
V tajné volbě byli
členy Rady města Náchoda zvoleni:
Miroslav Brát (ČSSD)  – 23 hlasy

ZPRÁVY Z RADNICE
Ing. Jan Čtvrtečka (ČSSD) – 20 hlasů,
Marek Dvorský (ČSSD) – 20 hlasů,
Jiří Maršík (Patrioti města Náchoda)
– 18 hlasů,
Ing. Pavla Maršíková (KDU-ČSL)
– 20 hlasů,
MUDr. Edita Nováková (KDU-ČSL)
– 20 hlasů,
MUDr. Ladislav Tichý (ČSSD)
– 22 hlasů.
Další jednání Zastupitelstva města Náchoda se uskuteční 15. prosince 2014.
Záznam z ustavujícího jednání najdete
na www.mestonachod.cz.

Členové rady města – zleva: Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková, Jan Birke,
Edita Nováková, Marek Dvorský, Ladislav Tichý, Tomáš Šubert, Jiří Maršík a Mirek Brát

Poděkování

za vánoční strom
Vánočním stromem v Náchodě pro letošní rok je smrk pichlavý. Strom byl za
pomoci jeřábu pokácen a dopraven z České Čermné. Zde rostl nevhodně na inženýrských sítích k rodinnému domu. Město Náchod děkuje touto cestou manželům
Venušce a Karlovi Dynterovým, kteří pro
účely vánoční výzdoby náchodského náměstí tento smrk darovali.  
Za správu městské zeleně Bc. Andrea
Brandejsová

UPOZORNĚNÍ
na omezené
parkování

Z důvodů přípravných prací na níže
uvedené kulturní akce, které se budou konat na Masarykově náměstí
v Náchodě, bude v části náměstí omezené parkování v termínech:
12. 12. 2014, 6.00–19.00 hodin
Sněhánky – kulturní program s vánočními trhy
1. 1. 2015, 6.00–21.00 hodin
Novoroční ohňostroj

I letos Vám skauti a skautky přinesou
I letos Vám skauti a skautky
přinesou
Betlémské
světlo
Betlémské světlo

„Lid, který chodí
v temnotách, uvidí velké
světlo…“
„Lid, který chodí
(Iz velké
9, 1)
v temnotách, uvidí
světlo…“
(Iz 9, 1)

Malý plamínek,
tento novodobý
Malý plamínek,
symbol Vánoc, jenž
tento novodobý
svou silou spojuje
symbol Vánoc, jenž
mnohá srdce, vám
svou silou spojuje
budeme
předávat
mnohá srdce,
vám
dne
21.
12.
2014
budeme předávat
od
16:30
dne
21. 12. 2014
na
náměstí.
odMasarykově
16:30

na Masarykově náměstí.

Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz
Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz

Stolní kalendář
NÁCHOD 2015

si můžete zakoupit
v KNIHKUPECTVÍ
Horová na Kamenici

Referendum

v Náchodě – 22. 11. 2014
výsledky hlasování
V Náchodě se v sobotu 22. 11. 2014
uskutečnilo referendum o areálu bývalé
textilky Tepna.
Na základě předložení tzv. bezvadného
návrhu členy přípravného výboru rozhodlo Zastupitelstvo města Náchoda 22. 9.
2014 o jeho vyhlášení.
V celkem 25 okrscích, které byly shodné jako v případě ostatních typů voleb,
se hlasovalo od 8 do 20 hodin. Na zajištění referenda se podílelo celkem 111 osob
(100 členů okrskových komisí, šest členů místní komise v budově radnice a pět
osob, které zajišťovaly průběh referenda
po technické stránce).
Aby referendum bylo platné, stanovuje
zákon nutnou účast alespoň 35 % oprávněných osob, což v případě Náchoda představuje celkem 5771 osob. Pro závaznost
rozhodnutí v místním referendu bylo třeba, aby v Náchodě hlasovalo "pro" celkem
4122 osob.
Výsledky hlasování:
Celkem se zúčastnilo 2255 osob, tj.
13,67 % oprávněných osob.
Celkový počet všech platných hlasů (tj.
ANO, NE a ZDRŽEL SE) činil v obou otázkách shodně – 2243.
Hlasování v otázce č. 1:
ANO – 1957
NE – 226
ZDRŽEL SE – 60
Hlasování v otázce č. 2:
ANO – 1916
NE – 225
ZDRŽEL SE – 102
Otázky, o kterých náchodští občané
v referendu rozhodovali:
Otázka č. 1: „Souhlasíte s tím, aby Město Náchod v areálu bývalé Tepny (st. p. č.
2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 2187 a 403/4
v katastrálním území Náchod) odkoupilo všechny pozemky, a to maximálně
za cenu v místě a čase obvyklou s tím, že
tuto cenu stanoví nezávislý certifikovaný
odhadce, na kterém se shodne prodávající i kupující strana“.
Otázka č. 2: „Souhlasíte s tím, aby Město Náchod v areálu bývalé Tepny (st. p. č.
2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 2187 a 403/4
v katastrálním území Náchod) trvalo
v územním řízení na dodržení stávajícího územního plánu a jeho Souhrnné průvodní zprávy, zejména na smíšeném rázu
území a blokové zástavbě s tradičním systémem ulic“.
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KRONIKA, SKAUTI
					

KRONIKA

narození a sňatky v září

Byli oddáni v říjnu 2014

Narodili se v říjnu 2014

4. 10. Jan Hanzl, Hronov
		 Lenka Pácová, Náchod
11. 10. Jiří Haman,
		 Dvůr Králové nad Labem
		 Romana Mlezivová, Náchod
 		 Aleš Vít, Starkoč
		 Klára Pešová, Náchod
27. 10. Jan Dostál, Praha
		 Jitka Neumannová,
		 Dvůr Králové nad Labem

1. 10.
 	 4. 10.
8. 10.
9. 10.
11. 10.
13. 10.
16. 10.
18. 10.
22. 10.
24. 10.
30. 10.
31. 10.

Selena Julieta Čisárová
Vendula Luxová
Richard Zubko
Ondřej Dušek
Evelína Hanzálková
Matěj Lanka
Jan Turek
Štefan Sebastián Jano
Silvie Szajková
Šimon Vintr
Jakub Horák
Lenka Domáňová

Skautská pouť

tentokrát v podzemí města Ember
V sobotu 11. října v odpoledních hodinách se v centru Náchoda pohybovalo
na 60 skautů ve věku 6–15 let, kteří se
zúčastnili Skautské pouti, která se tentokrát odehrávala formou městské hry v duchu příběhu „Město Ember“. Úkolem bylo
najít v zákoutích podzemního města šest
tajemných postav a překonat u nich záludné úkoly. Za správně splněné úkoly obdrželi hráči části pokynů, po jejichž sestavení bylo možno vyjít z podzemí na zem.
Na skauty čekal například opravář potrubí, který je potrápil během v gumovkách, vestě, helmě a s opaskem plného
nářadí, také navštívili podivínského vynálezce a jeho obchůdek Drobnosti, kde
bylo potřeba sestavit nějakou užitečnou
věc. Dále potkali starého knihovníka,

u něhož bylo nutné pomoci seřadit rozházenou encyklopedii. Hráči si také vyzkoušeli zaměstnání posla bez papíru, který
si musel svoji zprávu naučit nazpaměť
a poté předat adresátovi, zachraňovali
rovněž malou holčičku, která zabloudila
ve spleti uliček a konečně poznali i těžkou
práci opraváře generátoru, který neslyší
nic jiného než velký hluk a musí se dorozumívat s kolegy jinak než řečí!
Pouť byla zakončena zdárným výstupem hráčů na zem a to překonáním 305
zámeckých schodů! Nakonec si skauti pochutnali na sladké odměně. Těšíme se
na příští ročník a doufáme v tak hojnou
účast jako tento rok – pouti se totiž, vyjma skautů z náchodských oddílu, zúčastnili i hosté z Hronova a Tatobit.

MŠ Havlíčkova

lo tak centrum aktivit, ve kterých mohou
děti poznávat zákonitosti přírody. Děti se
naučí objevovat, zkoumat, hledat a vytvářet z toho, co jim příroda nabízí, budou
se rozvíjet v souladu se svým vlastním
tempem. V průběhu projektu byli zapojeni i rodiče dětí, došlo tak k navázání úzké
spolupráce s rodinami dětí a jejich následného zapojení do života školky. Kompletní
zahrada byla předána k užívání ve čtvrtek
13. 11. 2014. Jak se projekt podařil, můžete
posoudit z přiložené fotografie.

Ráj pro děti aneb vzhůru
na stromy, s rukama od hlíny, pod
střechou sluneční v náručí s motýly

Po nově vybavené zahradě v mateřské
škole ve Vančurově ulici, se krásné nové
zahrady dočkaly i děti v mateřské školce v ulici Havlíčkova na Plhově. Zahrada prošla od června letošního roku velkou proměnou. Celková investice činila
1 144 313,88 Kč včetně DPH, zhotovitelem byla firma Okrasné zahrady arboristika, s. r. o., Žďárky 69. Projekt Ráj pro děti
– MŠ Havlíčkova v Náchodě (č. projektu
CZ.1.02/7.1.00/13.17764 je spolufinancován
Evropskou unií – Evropským fondem pro
regionální rozvoj (85%) a státním rozpočtem ČR – kapitola 315 (5%) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí – PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU.
Cílem projektu bylo vybudovat přírodní školní zahradu plnou podnětů. Vznik-

Vzpomínka na zesnulé
SPOZ MěÚ Náchod uspořádal dne 31. října 2014 vzpomínkovou akci na zesnulé
v obřadní síni náchodského hřbitova.
Pěkným, procítěným projevem přítomné oslovila Mgr. Drahomíra Benešová,
místostarostka města. Cituji: “…člověk
sám o sobě mnoho neznamená – vždyť
je mu souzeno být na světě jen skutečně prchavou chvíli. Mnohem důležitější
však jsou vztahy, které v životě vytváří
s druhými lidmi, vazby, které ho spojují
s odkazem předešlých i budoucích generací… Úcta k předkům je nedělitelnou součástí většiny kultur, vždyť mnohé národy definují svou vlast jako místo, kde jsou
uloženy kosti jejich předků. Svíčka, kterou zapálíme na hrobech svých drahých,
je nejen projevem úcty, lásky a vděčnosti
– je projevem sounáležitosti, která je
ve své podstatě nesmrtelná…“.
Součástí programu vedeného p. Jeništou bylo vystoupení pěveckého sboru
Hron, vedeného sbormistrem Ing. Čejpem
a Malé dechové hudby města Náchod pod
taktovkou p. Presse.
Magda Havlíčková, komise SPOZ

Informace

k vítání občánků
pořádané Městským
úřadem v Náchodě
Vážení rodiče,
rádi bychom vás touto cestou informovali o novém způsobu organizace vítání
občánků. Z důvodu ochrany osobních údajů je možné vítání občánků pořádat pouze na žádost rodičů novorozenců, jelikož
Město Náchod nemá možnost získat potřebné informace. Je tedy třeba, aby rodiče kontaktovali matriku MěÚ Náchod,
osobně, telefonicky na č. 491 405 212,
491 405 213, případně e-mailem: h.capova@mestonachod.cz, l.horakova@mestonachod.cz a domluvili si termín a hodinu
vítání a pro účely evidence nahlásili jméno a datum narození dítěte, Vaše jméno
a vztah k dítěti a adresu trvalého bydliště. Akce je určena všem novorozencům
s trvalým bydlištěm v Náchodě, tedy i těm
dětem, které se nenarodily v náchodské
porodnici. Vítáme občánky starší tří měsíců věku. Svoji účast můžete kdykoli na již
uvedených kontaktech přesunout, či zrušit.		    	
Matrika Náchod

Upozorňujeme občany,
že ve středu 31. prosince
2014 bude Městský úřad
v Náchodě uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
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JUBILANT J. ROUBÍČEK

Rozhovor s jubilantem

Jindřichem Roubíčkem vedl Aleš Fetters
Jsi náchodský rodák a dožíváš se vzácné osmdesátky. Blíží se
sedmdesáté výročí konce druhé světové války. Jak jsi jako desetiletý
kluk vnímal konec války?
Za ta léta jsou vzpomínky asi trochu zkreslené. Chodil jsem
do obecné školy v Komenského ulici, většinu školních budov měl
zabranou Wehrmacht. Poslední válečný školní rok jsme místo
výuky chodili jednou týdně pro úkoly, které pak nikdo nekontroloval, nebo jsme chodili do knihovny, kde nám učitelé četli,
někdy nám hráli loutkové divadlo. Ten ztracený školní rok nám
po válce nahradili tzv. jednoročním učebním kurzem.
Bydleli jsme v nárožním domku v Čechově ulici. Pamatuji se,
že rodiče museli, asi vzhledem k našemu příjmení, několikrát
předkládat potvrzení o „arijském původu“. Téměř jsme sousedili s budovou gymnázia, přeměněnou na kasárna. Na denním pořádku byl hlučný vojenský provoz, hluk vojenské techniky, noční
cvičení. Přes ulici byl starý židovský hřbitov, který Němci hned
počátkem okupace zlikvidovali. V posledních válečných měsících proudily Náchodem kolony uprchlíků z východních částí
Německa. Říkalo se jim „národní hosté“. V prostoru hřbitova byl
pro ně zřízen lágr. Dodnes mám v paměti otřesná výjevy odtud.
Všichni víme, že Tě „líbaly dvě múzy“ – hudební a výtvarná. (Pomiňme, že „obory“ řeckých múz byly poněkud odlišné od dnešního
chápání umění.) Jak to bylo tenkrát s životním rozhodováním?
Můj otec byl kamenosochař, vyrůstal jsem tedy v prostředí,
kde jsem mohl rozvíjet své výtvarné vlohy. Hodně a rád jsem
kreslil a v otcově dílně modeloval. Současně se školní docházkou
mě rodiče přihlásili „do houslí“. Moc nadšený jsem nebyl, zajímal
jsem se spíše o klávesové nástroje. Začal jsem hrát na akordeon.
Díky výbornému kapelníkovi a regenschorimu Josefu Phillippovi jsem se konečně dostal ke klavíru. Tím jsem byl tak zaujatý, že jsem na hodiny docházel dvakrát týdně a u klavíru vysedával, jak jen to bylo možné. Přišly i první úspěchy, získal jsem
první místo v ústředním kole Soutěže tvořivosti mládeže. A tehdy jsem onemocněl meningitidou, nastala dlouhá léčba a nakonec mi lékaři doporučili přechodně omezit muzicírování. Tak
jsem se přihlásil k talentovým zkouškám na sochařskou školu
v Hořicích, byl jsem přijat a po jejím absolvování jsem pokračoval ve studiu na VŠ UMPRUM. Tak nastala moje dráha sochaře
a restaurátora. Hudba mě ale provází životem stále, věnuji se jí
v mnoha formách.
Život přináší různá období, více či méně příznivá. Pamatuji, jak
vypadala zámecká jízdárna před přestavbou. To asi stojí za zmínku.
Když jsem na podzim 1972 nastoupil do galerie, sídlila v horním patře zámku, který byl uzavřen pro několikaletou rekonstrukci. Měli jsme pouze primitivně vybavenou malou kancelář a depozitář sbírek. Stálá expozice v té době nebyla. Pořádali
jsme výstavy v knihovnách, muzeích a jiných kulturních zařízeních. Potřeba vlastního objektu byla stále naléhavější. Dílčí návrhy se jeden za druhým zamítaly, až padla volba na jízdárnu.
Ta byla v katastrofálním stavu. Nakonec z ní zůstal jen vnější
obvodový plášť. Uvnitř bylo nutné postavit nový galerijní komplex s výstavními prostorami, depozitářem a celým dalším zázemím. Netušil jsem, jaká odysea mě čeká. Naštěstí mi nabídl pomoc pan stavitel Zdeněk Jirka, tehdy invalidní důchodce. Odvedl
úctyhodnou práci, od projektů po organizaci a realizaci stavby.
Na jeho podíl na vybudování galerie by se nemělo zapomínat.
Rekonstrukcí jízdárny se pro galerii výtvarného umění otevřela nová epocha. Je dobře, že se stala důležitou součástí sítě galerií v našem státě. Z toho mám velikou radost.
Vraťme se ještě k hudbě. Vzpomínám na Tvé dokonalé klavírní improvizace při večerech poezie tehdejšího souboru náchodské knihovny. Ale významnější i pro Tebe asi byla chvíle, když se měnil příležitostně sestavovaný „velký“ orchestr na stálé komorní těleso.

V Náchodě byla tradice orchestrů symfonického typu. Jeho
činnost byla ovšem nepravidelná, repertoár byl často nad síly
hráčů. V roce 1970 jsem se seznámil s profesorem brněnské konzervatoře, dirigentem dr. Zbyňkem Mrkosem. Získal jsem ho mj.
k prozkoumání zámeckého hudebního archivu. Tehdy vznikla
myšlenka na založení festivalu neprofesionálních komorních těles. Vymysleli jsme název Camerata nova Náchod. Dr. Mrkos tehdy navrhl, že by v sídle festivalu měl být také komorní orchestr.
Tak jsme v roce 1971 založili při NKS komorní orchestr, původně
smyčcový. Dr. Mrkos nás učil komorní souhře, pomáhal s dramaturgií. Tak se zrodilo těleso, které od té doby nepřetržitě pracuje.
Už čtyřicet let nese jméno významné náchodské rodačky, hudební skladatelky a vzácného člověka Slávy Vorlové. I díky nadšení
a lásce k hudbě všech jeho členů patří k předním neprofesionálním komorním orchestrům.
Léta učíš na ZUŠ, kde jsi vychoval řádku nadějných talentů výtvarných, sochařských. Restauruješ, a stále také vedeš orchestr, diriguješ. Nepřichází únava?
Mám úctu k pedagogům, a proto jsem nikdy nepředpokládal, že bych sám učil. Když jsem byl před lety požádán, abych
učil modelování na ZUŠ, bral jsem to jako přechodnou výpomoc.
Ale „uvízne-li ptáček drápkem…“ Mám vnitřní radost z toho, že
řada mých žáků, u nichž se to zprvu ani nepředpokládalo, rozvinula se v pozoruhodný talent. Mnozí z nich vystudovali Akademii výtvarných umění i jiné umělecké školy a zvolili si kumšt
za své životní povolání. Těší mě, že na náchodskou ZUŠ vděčně
vzpomínají, že se ke mně vracejí. – A únava? Samozřejmě přichází. Věk přibývá každému stejně, to je snad jediná spravedlnost na světě. Snažím se být ještě alespoň trochu užitečný, ale
při tom nepřekážet.
To se Ti jistě daří. Děkuji jménem všech čtenářů Náchodského
zpravodaje za upřímný rozhovor.
Aleš Fetters
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VÝROČÍ, NOVÁ KNIHA

Celbovy melodie zná každý
Letos na Štěpána 26. 12. by se dožil 90
let náchodský rodák a čestný občan, známý hudební skladatel Jaroslav Celba. Dostává alespoň obrazně k tomuto jubileu
krásný a hodnotný dar, my žijící ho dostáváme v reálu. Tímto darem je knižní
novinka, kterou její autor Jan Bělobrádek
nazval „Melodie, které zná každý“. Ano,
především Celbovy melodie ke známým
večerníčkům (Křemílek a Vochomůrka,
Štaflík a Špagetka nebo třeba Maková panenka a jiné) opravdu znají všichni. My
Náchoďané známe navíc ještě alespoň
dvě vánoční náchodské mše, které Jaroslav Celba s láskou k rodnému městu složil v poslední etapě svého života. Pozoruhodný životní příběh, odehrávající se
ve složitém dvacátém století, je hlavní dějovou linkou knihy, v níž čtenáři naleznou množství unikátních fotografií, řadu
vzpomínek přátel, spolupracovníků a vynikajících osobností hudebního a filmového světa i autorův osobní pohled na dobu
a jejího protagonistu. Vázaná kniha s formátem A5 o dvou stech stranách je napsaná velmi čtivě a může se stát ideálním
Náchodské mateřské školy U Kočovny a Vančurova jsou připraveny na zimu
dárkem v hudbymilovných nebo večerníčkomilovných
Ještě
před předpokládaným termínemrodinách.
ukončení stavby bylyKdnemání
20.11.2014bude
zkolaudovány
nově zateplené budovy školek U Kočovny a Vančurova v Náchodě. V obou případech byla
od začátku
ve všech knihkuzhotovitelem
stavební firmaprosince
STATING s.r.o.

pectvích v regionu s doporučenou cenou
269 Kč. V Náchodě máme nejblíž do knihkupectví Horová na Palackého třídě a rovněž nabízím návštěvu Literárně hudebního večera v Městském divadle Dr. Josefa
Čížka ve středu 10. 12., kde bude možnost
nechat si knihu autorem podepsat či přímo vepsat osobní věnování.                 (lb)

Nové úsporné a slušivé kabátky získaly školky v rámci projektů „Zateplení MŠ Vančurova v
Náchodě“ (č. CZ.1.02/3.2.00/14.24922) a „Zateplení MŠ U Kočovny v Náchodě“ (č.
CZ.1.02/3.2.00/14.24923), které byly spolufinancovány z Operačního programu Životní
prostředí v rámci oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u
nepodnikatelské sféry, podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie. Dotace v rámci
Operačního programu Životní prostředí činila 85 % (Fond soudržnosti) a 5% (Státní fond
životního prostředí ČR) z uznatelných nákladů. Celkové náklady na zateplení školky U
Kočovny činily 2 399 920,23 Kč, zateplení školky Vančurova si vyžádalo 3 425 210,00 Kč.

Náchodské mateřské školy U Kočovny
a Vančurova jsou připraveny na zimu
Ještě před předpokládaným termínem
ukončení stavby byly dne 20.11.2014 zkolaudovány nově zateplené budovy školek U Kočovny a Vančurova v Náchodě.
V obou případech byla zhotovitelem stavební firma STATING, s. r. o.
Nové úsporné a slušivé kabátky získaly školky v rámci projektů „Zateplení MŠ Vančurova v Náchodě“ (č. CZ.1.02/3.2.00/14.24922)
a „Zateplení MŠ U Kočovny v Náchodě“

(č. CZ.1.02/3.2.00/14.24923), které byly
spolufinancovány z Operačního programu Životní prostředí v rámci oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské
sféry, podoblast podpory 3.2.1. Realizace
úspor energie. Dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí činila 85 %
(Fond soudržnosti) a 5  % (Státní fond životního prostředí ČR) z uznatelných nákladů. Celkové náklady na zateplení školky U Kočovny činily 2 399 920,23 Kč,
zateplení školky Vančurova si vyžádalo
3 425 210,00 Kč.

Prosincová výročí
4. prosince 1934 se narodil Jindřich
Roubíček x), umělecký vedoucí a dirigent Komorního orchestru Slávy Vorlové, organizátor festivalů Camerata nova
Náchod, ale také významný výtvarník
– kamenosochař a restaurátor, jemuž
vděčíme za obnovu četných sochařských památek nejen v našem městě.
6. prosince 1774 vydala císařovna Marie Terezie školní řád pro rakouské
i české země, v němž byla zakotvena povinná školní docházka pro děti
od 6 do 12 let. Díky tomu byla u nás
záhy odstraněna negramotnost.
9. prosince 1964 zemřel hudební skladatel Václav Marelx). Mládí prožil v Náchodě a absolvoval zde i gymnázium.
Složil cyklus Náchodské písničky, cyklus jeho symfonických básní Můj kraj
tvoří části Opočen, Ratibořice, Náchod
a Hory.
10. prosince 1994 zemřel spisovatel Jiří
Marek (vl. jm. Puchwein)x). Učil krátce
na zdejším gymnáziu.
17. prosince 1594 se narodil Albrecht
Jan Smiřický ze Smiřic, jeden z posledních představitelů rodu x), který vládl
i Náchodu.
20. prosince 2009 zemřel Bohumír Španielx), absolvent a pak i profesor zdejšího gymnázia, Rosťa Pitrman z děl Josefa Škvoreckého.
26. prosince 1924 se narodil čestný občan Náchoda, hudební skladatel Jaroslav Celba x), autor hudby k řadě večerníčků, ale i Náchodské mše vánoční
a dalších skladeb. Pod jménem Harýk
vystupuje ve Zbabělcích a dalších knihách Josefa Škvoreckého.
26. prosince 1944 zemřel MUDr. František Skácelík x). V době první světové
války působil v Náchodě, byl mj. přítelem F. X. Šaldy. O svém náchodském
působení píše v knize Krásná setkání.
26. prosince 2009 zemřel akademický
malíř Jiří Kodym x).
27. prosince 1864 vyhořely tři obytné
domy v Židovské ulici při ústí do ulice Poštovní.
29. prosince 1954 zemřel architekt
Alois Čenský x), který projektoval naše
Městské divadlo – Beránek, ale i Vinohradské divadlo nebo Národní dům
na Smíchově.
30. prosince1859 se narodil hudební
skladatel Josef Bohuslav Foersterx),
tvůrce desítek skladeb pro pěvecké sbory, čestný člen pěveckého sboru Hron.
30. prosince 1929 se narodil doc.
PhDr. Stanislav Máslox), jazykovědec
a literární historik, profesora zdejšího
gymnázia. (Opravte si, prosím, v knize
Zanechali stopu… údaj o místě úmrtí. Nezemřel v Hradci Králové, ale v Náchodě.)                      
(AF)
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Z HISTORIE

Procházka staroměstským hřbitovem náchodským

11. Hroby hostinských a restauratérů
Náchodský rod Dresslerů, jemuž v letech 1775 až 1893 patřil
legendární hostinec Na Kutlofě, má v průčelní stěně hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele, vlevo od hlavního vchodu, zasazeny hned tři pamětní desky. Jedna z nich, na níž je uvedena celá
řada příslušníků rodiny, nese v záhlaví větu, která plně vystihuje náš neodvratný lidský osud. „My jsme byli, co jste nyní vy a bude
zase také z vás, co jsme teď my.“ Jakési memento mori, na něž bychom měli i na vrcholu sil a úspěchu občas myslet. Ne se strachem, ale s vnitřním klidem a vyrovnaností. Na nejmenší z těch
tří desek čteme jméno Jan Antonín Dressler (1820–1893). Byl rázovitou osobností a snad i trochu podivín, ale právě on je pro
nás dnes z celé rodiny nejzajímavější. Hostinec spolu s řeznickými jatkami koupil v roce 1848 od svého otce Antonína. Byla
to původně nízká dřevěná chalupa, ale on ji svérázným způsobem „vylepšil“. Bez svolení úřadů ji nechal uvnitř vyzdít, poté
trámy vpředu shodil a postupně ještě přistavěl první a druhé
patro. Jan Ant. Dressler byl nábožný člověk, nechal pod staroměstským hřbitovem zřídit kříž na místě, kde údajně poklekli
Prusové v roce 1866, když táhli z Náchoda
na Branku, a po celý život ho udržoval. Podívejte se na zadní stranu kříže. Byl také
velkým milovníkem divadla a sám nadšeným ochotníkem. Právě v jeho hostinci nalezli náchodští ochotníci své první působiště. Také se zasloužil o první rozhlednu
na Dobrošově tím, že sám koupil příslušný
pozemek a daroval ho pro zmíněný účel.
A ještě jedna poněkud zvláštní věc. Údajně se nechal pochovat pod práh hřbitovního kostela, aby „po něm lidi šlapali“. Bůh
suď, co ho k tomu vedlo.
Těsně nad kostelem v odd. XII nalezneme dvojhrob č. 96 a 97. V jeho pravé části
čteme nápis Rodina Šrůtkova a Pavlinkova.
Kromě jiných je zde uložena urna s popelem Aloisie Šrůtkové, rozené Pavlinkové
(1859–1939). Po smrti svého manžela Václava Šrůtka v roce 1899
se stala majitelkou nejstarší náchodské vinárny U Slovana a vedla tento rodinný podnik po dlouhou dobu jako vdova zcela sama
a velmi úspěšně. Podle svědectví mnoha současníků to byla mimořádná a vzácná žena, proslulá svým soucitem s bližními, touhou po dobru a kráse a upřímnou láskou k vlasti. Za jejího působení se stala vinárna malou kulturní oázou a vytvořila se tradice
„hudebních čtvrtků“, kde se muzicírovalo a recitovalo a konaly
se vlastivědné přednášky. Scházela se zde intelektuální a hudbymilovná společnost a dá se říci, že ve vinárně vznikly kulturní
spolky „Fibich“, „Máj“ i „Komorní hudba“. Osobnost Aloisie Šrůtkové jistě při tom sehrála svoji roli a neudiví, když v jednom
z otištěných nekrologů čteme slova: „Odešlo s ní kus veliké lásky

k národu a k vlasti, zapadlo s ní nezapomenutelné údobí hudebního
života náchodského a celá pokladnice pamětí našeho města.“
Ještě o něco výš v témže oddělení je hrob rodiny Kuklovy. Zde
je pochován hoteliér Josef Kukla (1869–1931). V roce 1911 otevřel
na začátku dnešní Plhovské ulice nový, elegantně zařízený hotel
U Karla IV., povětšinou se mu však říkalo U Kuklů. Nabízel prostranný vzdušný sál pro pořádání plesů, divadel a jiných zábav,
elektrické osvětlení, vzornou kuchyň, moderně a vším pohodlím
zařízené pokoje i kavárnu s kulečníkem a časopisy. V létě se divadelní sál měnil v turistickou ubytovnu, naopak po určitou dobu
v zimních měsících sloužil jako tělocvična pro DTJ. Po smrti Josefa Kukly dostal hotel nového majitele, který tu otevřel proslulou Redutu, první náchodský moderní noční podnik. Ještě jedna
zajímavost. V roce 1925 se v mezipatře schodiště hotelu narodil dceři hoteliéra syn. Nestihla totiž z divadelního představení dojít do bytu. Tím synem byl Vratislav Blažek, známý dramatik a filmový tvůrce.
Na ústředním obrázku dnešní části seriálu vidíme monumentální krásnou starou hrobku rodiny Faltovy, kterou najdete u horní hřbitovní zdi.
Leží v ní Antonín Falta (1836–1903), měšťan a hostinský v Náchodě, a další členové
jeho rodiny. Hostinec U Faltů byl na dnešní Komenského třídě a donedávna v přestavěné budově sídlila ZUŠ.
O něco dál můžeme na náhrobním pomníku číst mimo jiné jména Jan Řezníček (1848–1903), hostinský z Bělovse,
a František Hejzlar (1871–1940), hostinský a dlouholetý starosta v Bělovsi. Oba
jsou příbuzensky propojeni s Marií, rozenou Nýčovou, která byla matkou Františka
Hejzlara a jako vdova se provdala za hostinského Jana Řezníčka. František Hejzlar
byl víc než 20 let starostou v Bělovsi a velmi se zasloužil o rozkvět této obce.
Zbývá mi ještě zmínit náchodského rodáka, velkorestauratéra Antonína Špreňara (1868–1935), který byl dlouholetým majitelem populární pražské restaurace U Piskáčků, v níž vždy byli
krajani jeho vítanými hosty. Hroby dalších hostinských jistě najdete sami.
Zcela na závěr bych se ráda rozloučila s věrnými i náhodnými čtenáři Náchodského zpravodaje. Po téměř dvaceti letech
tvorby příspěvků do něj a po devatenácti řadách seriálů, které jsem v něm od roku 1996 publikovala, předávám pomyslné
„žezlo“ svým mladším kolegům v archivu. Děkuji všem za přízeň i za kritické či doplňující poznámky a hlavně za pozornost,
kterou jste mým článkům věnovali. Byla pro mě velmi cenná.
Mgr. Lydia Baštecká
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Náchodský zpravodaj

Nebuďme líní, uklízejme po sobě
Město Náchod se stále potýká s problémem pořádku na stanovištích sběrných
nádob odpadů (a nejen tam). Ačkoliv mají
občané města možnost zbavit se prakticky jakéhokoliv odpadu zákonným způsobem, tj. odložením na místo k tomu určené (sběrná nádoba, sběrný dvůr, mobilní
svoz objemných odpadů a tříděných odpadů v pytlích), přetrvává u některých
z nich „zvyk“ odhodit nepotřebné věci,
kde je zrovna napadne s pocitem, že se
opět někdo o úklid postará. Pokud pomineme těch několik jedinců, kteří nejsou
vzhledem ke svému mentálnímu omezení
schopni domyslet důsledky svého jednání, neměl by snad být problém pro většinu ostatních občanů zachovávat základní
pravidla soužití s ostatními členy společnosti, přičemž jedním z nich je právě čistota a pořádek.
Město Náchod je významným turistickým centrem, významným hraničním přechodem a územně správním střediskem a jako takové jej ročně navštíví
množství lidí z blízkého i vzdáleného okolí, o návštěvnících ze zahraničí nemluvě.
Chceme před všemi vypadat jako čuníci?
Budeme vlastní lenost a pohodlnost stavět nad hrdost na čisté a upravené město? Budeme stále hledat výmluvy, proč to
či ono nemůžeme? Co nám brání při výměně nábytku, vany, umyvadla, koberce,
televizoru (další si jistě každý doplní sám)
odvézt staré a nepoužitelné věci do sběrného dvora, proč je musíme nechat válet
všem na očích někde na ulici? Že to tak
dělá každý? Budeme raději hledat viníky
všude okolo, místo abychom začali každý
sám u sebe? To už je nám opravdu jedno,
co si o nás ostatní pomyslí?
V posledních letech bylo věnováno nemalé úsilí zlepšení vzhledu našeho města, proto věříme, že všichni slušní spoluobčané naši snahu podpoří a nedopustí,
aby upravená prostranství byla hyzděna
odpadky. Těm ostatním pak vzkazujeme,
že pokud jim zachovávání čistoty a pořádku činí potíže, budeme se snažit je těmto
slušným návykům naučit, a když to nepůjde jinak, tak i za pomoci nepopulárních
prostředků (policie, pokuty).
Na závěr si zopakujeme některá pravidla
pro nakládání s odpady:
1. Odpady třídíme a odkládáme pouze na místa k tomu určená, tj. do nádob, pytlů, sběrného dvora a dalších míst
určených obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2014 o nakládání s komunálními odpady a se stavebním odpadem. Odkládání odpadů mimo místa k tomu určená je
přestupkem, za nějž je možno uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
2. Pokud se odpad do nádoby nevejde,
nenecháváme ho válet vedle, nýbrž jej,
pokud se jedná o objemný odpad, odve-

zeme do sběrného dvora. Pokud se odpad
do nádoby nevejde z důvodu jejího naplnění (typicky plasty, papír), můžeme zkusit odpad v nádobě stlačit. Jestliže to nepomůže, odpad odneseme nazpět domů
a do nádoby vhodíme až po jejím vyprázdnění. Současně se zamyslíme, zda my
sami děláme něco pro to, aby se do nádob
vešlo více odpadu než vzduchu – prázdné
plastové lahve sešlapáváme, velké lepenkové krabice rozložíme apod.
3. Pokud nám při odkládání odpadů
do nádob něco upadne vedle, nestydíme
se a sebereme to. Nechceme přece před
nikým, zejména ne před vlastními dětmi,
vypadat jako…
4. Do nádob (pytlů) odkládáme pouze
ty odpady, pro něž jsou nádoby (pytle) určeny. S nebezpečnými odpady zacházíme
obzvláště opatrně, abychom nezpůsobili
škodu sobě ani jiným. Elektroodpady odevzdáváme vcelku a jejich rozebírání ponecháme na specializované firmě.
5. Odpady nespalujeme, nevyléváme
do kanalizace, nevozíme do lesa ani nepouštíme po řece. Nechceme přece budoucí generaci zanechat místo kvetoucího města zapáchající žumpu.
6. Pokud si při nakládání s odpady nevíme rady co a jak, nic nám nebrání se zeptat odborných pracovníků na městském
úřadu. Je to mnohdy efektivnější, než vysypat odpadky na chodník a pak si stěžovat na nepořádek.
7. Pokud je v naší blízkosti někdo, kdo
si s čistotou a pořádkem neláme hlavu,
musíme si uvědomit, že tím škodí hlavně
nám. Pokud nechceme být jako on a žít
na hromadě odpadků, můžeme se obrátit o pomoc na Městskou policii Náchod,
která má dohled nad veřejným pořádkem
na starost.

Změna podmínek
pro kácení stromů

S účinností novely vyhlášky o ochraně
dřevin č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení, se od 1. listopadu 2014 změnily podmínky pro kácení stromů. Nově je možné kácet bez povolení ovocné dřeviny nejen u rodinných
domů, ale i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích. Vyhláška upravuje dosud spornou definici zahrady, která
se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny
ve všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela
bez povolení. Naopak povolení je potřeba
na kácení všech neovocných dřevin s obvodem kmene větším než 80 centimetrů
ve výšce 130 centimetrů. Kácení se podle
vyhlášky provádí zpravidla v období vegetačního klidu, které v případě obvyklých
povětrnostních podmínek trvá od 1. listopadu do 31. března.
Odbor životního prostředí

SILVESTR
na Metuji
Oddíl dálkového a zimního plavání pořádá 31. 12. 2014 ve 13 hodin u Obchodní
akademie v Náchodě Křest otužilců – Veselý Silvestr aneb sejdeme se na Metuji. Za
účasti polských a pražských otužilců. Odpoledne plné hudby a dobré nálady, vstupenkou jsou plavky, obuv do vody, lahvička slivovice, jablkovice nebo hruškovice.
Všichni nováčci budou pokřtěni jeptiškou
a obdrží pamětní křestní list. Zveme širokou veřejnost.

Zákaz podomního prodeje platí i v Náchodě
Rada Města Náchoda schválila v červnu tohoto roku usnesení č. 149/4175/14
zakazující podomní a pochůzkový prodej
na území města Náchoda.
Podomním prodejem se rozumí prodej
zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb
provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov,
nebytových prostor apod. bez předchozí objednávky. Pochůzkovým prodejem
se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží
či poskytování služeb na veřejném prostranství s použitím přenosného nebo neseného zařízení, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení nebo přímo z ruky, bez
pevného stanoviště.

Toto nařízení se nevztahuje na:
a) 	prodej tisku prostřednictvím kamelotů,
b) 	ohlášené očkování domácích zvířat,
c) 	nabídku a prodej zboží při výstavních
a kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích,
d) akce organizované podle zákona č.
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
e) na nabízení služeb dle nařízení vlády č.
91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv,
f) zajišťování služeb sociální péče jejich
poskytovateli.
Prosíme, buďte ostražití a vždy se před
koupí či podpisem smlouvy poraďte např.
s Vašimi blízkými a přáteli!

prosinec 2014

MUSICA VIVA

vokálně instrumentální soubor
Jiráskova gymnázia Náchod slaví 20 let!
Pěvecké sbory mají v Náchodě svou nepopiratelnou tradici.
Hlavně díky věhlasnému vzoru, v podobě legendárního pěveckého sboru Hron. Naše historie sice nesahá do 19. století, ale přeci jen – letos je to 20 let, co soubor založil Mgr. Milan Poutník.
Tehdy těleso působilo pod názvem Skřivánci (později Skřivánci
Jiráskova gymnázia) a v roce 2011 jsme vstoupili do nové etapy
pod názvem Musica Viva.
Původně šlo o flétnový soubor a malý sbor, který nejčastěji interpretoval dětské písničky. V současnosti je vokálně instrumentální soubor Musica Viva složený převážně ze studentů Jiráskova
gymnázia a vedle fléten má ještě smyčcovou sekci. Prof. Milan
Poutník ve spolupráci se sbormistrou Věrou Vlčkovou vyhledávají skladby, které jsou poté aranžovány přímo pro dané obsazení. Baví nás skladby lidové, stejně jako hudba doby gotické,
renesanční, barokní i klasicistní, až po současnou tvorbu, ovšem ve vlastních úpravách! A najdou se i skladby zcela autorské.
Soubor má za sebou, v celé své historii, několik desítek koncertů v Čechách, na Slovensku, v sousedním Polsku a také ve Slovinsku. V uplynulých letech jsme spolupracovali s jinými českými
soubory, například se souborem Camerata z Prahy, Kvítek z Kostelce nad Orlicí, s královéhradeckým chlapeckým sborem Boni
Pueri, nebo s operní pěvkyní Emou Hubáčkovou.
Za významnou událost považujeme určitě koncertní účast při
slavnostní mši v Betlémské kapli, v Praze v roce 2011. Vedle věhlasného souboru Musica Bohemica, jsme byli součástí přímého
přenosu České televize a Českého rozhlasu.

Ocenění

Klubu vojenských důchodců Náchod
Ve středu 19. 11. 2014 se uskutečnil výroční aktiv Klubu vojenských důchodců náchodského regionu, který zhodnotil činnost Klubu za rok 2014. Za dlouholetou a aktivní činnost byly při
této příležitosti od partnerského Zwiazku Zolnierzy Wojska Polskiego (Spolek vojáků vojska polského) rajonu Klodzko předány
do rukou předsedy rady KVD Náchod pana A. Honejska pamětní list a pamětní medaile, kterou udělil Zarzad Glowny Zwiazku
Zolnierzy Wojska Polskiego Warszawa. Je to první ocenění tohoto typu, které polská strana vydává na území České republiky.

Štěstí přeje připraveným
Položili jste si někdy následující otázky: „Vím, jak správně
volat na tísňovou linku?“; „Vím, co dělat, když zazní siréna?“;
„Umím se správně zachovat při požáru?“ atd. Pokud si nejste
jisti odpověďmi, pokusíme se Vám v tomto seriálu „Štěstí přeje
připraveným“ každý měsíc přiblížit problematiku ochrany obyvatelstva, chování při mimořádných událostech a přinést informace z oblasti krizového řízení.
Mimořádným situacím a krizím se nelze vyhnout, ale lze se
na jejich příchod dobře připravit, a tak v nejširší možné míře eliminovat jejich potencionální ničivý dopad. Proto je velmi důležité, a dá se říct i povinností každého z nás, být na takové situace připraven a vědět, jak při nich jednat. Tím pomůžeme nejen
sobě, ale i ostatním lidem, ušetříme nejen svůj majetek, ale především naše zdraví a životy.
Mgr. J. Marunová – krizové řízení, Městský úřad Náchod
a D. Morávek (Hronov) – student,
Vyšší odborná škola Ministerstva obrany

MUSICA VIVA, TÍSŇOVÉ LINKY

VÁNOČNÍ

Vokálně instrumentální soubor

MUSICA VIVA Jiráskova
gymnázia Náchod
Vás srdečně zve na tradiční

ale také VÝROČNÍ KONCERT

HUDBA BEZ HRANIC
Slavnostní koncert k výročí 20 let souboru MUSICA VIVA
Hosté: Mládežnický pěvecký sbor z Cerklje na Gorenjskem (SI)
a pan Mito Trefalt, slovinský herec, scénárista a moderátor
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Galerie výtvarného umění v Náchodě
11. prosince 2014 od 18.00 hodin
Vstupné dobrovolné
Akce se uskuteční pod laskavou záštitou:
MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA – místopředsedy vlády pro vědu a výzkum
Jana Birke – starosty města Náchoda

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

SRPDŠ
při Jiráskově gymnáziu

www.musicaviva.estranky.cz

V roce 2008 jsme navázali spolupráci se dvěma slovinskými
pěveckými sbory z Cerkjle na Gorenjskem, Lublaň a s hudební
rodinou Močniků. Uskutečnili jsme už dvě cesty do Slovinska
a po pěti letech, tentokrát v čase předvánočním, přivítáme u nás
slovinský Mládežnický pěvecký sbor, z podhorského městečka
Cerklje na Gorenjskem. Zajímavým hostem bude také významný
slovinský herec, moderátor a scénárista pan Mito Trefalt, kterého k Náchodsku váže přátelské a osobní pouto.
11. prosince 2014 od 18.00 hodin oba soubory vystoupí na společném galavečeru v náchodské Galerii výtvarného umění. Přijďte si zpříjemnit adventní čas a potěšit se HUBDOU BEZ HRANIC.
Na setkání s Vámi se těší „stále mladý“ soubor Musica Viva.
Rádi bychom na stránkách zpravodaje poděkovali za výraznou pomoc SRPDŠ Jiráskova gymnázia, Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda, společnosti ATAS, a. s. a také manželům
MUDr. Novákovým, MVDr. Pavlu Bělobrádkovi, Jitce Štimové
a Janu Antlovi za finanční pomoc!
Už tradičně děkujeme výtvarnici Kláře Mičíkové za další originální obraz pro náš plakát.
L.P.
www.musicaviva.estranky.cz,

Štěstí přeje připraveným
TÍSŇOVÉ LINKY
Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní a informujte:
Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události,
co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených).
Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec,
ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu).
Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo odkud voláte.
Dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky.
Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor
pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např.
příjezdové trasy.
Důležitá telefonní čísla:
155 Záchranná služba
150 Hasiči
158 Policie
112		Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
156 Městská policie

9

10

INZERCE

Náchodský zpravodaj
BEAS, a.s. hledá pro novou provozovnu
pekárnu v Choustníkově Hradišti (okres Trutnov)
vhodné kandidáty na pozice

� obchodní zástupce
� expedient
� operátor pekařské linky
� pomocný pracovník pekárny
� řidič rozvážkových vozidel
� směnový elektrikář (vyhl. č. 50/1978 Sb.)
Požadavky:
� odpovídající vzdělání a kvalifikace, praxe vítána
� spolehlivost, flexibilita
Nástup: � od 1. 1. 2015 až 1. 4. 2015 dle dohody
Možnost ubytování ve služebních bytech v Jaroměři.

Strukturovaný životopis zasílejte na vedouci@beas.cz

VÝROBA KALENDÁŘŮ, KNIH, PROSPEKTŮ, MANUÁLŮ, VIZITEK...

603 311 052 | studio@creopress.cz

FOTOKALENDÁŘE, FOTOKNIHY
přímo v Náchodě na www.fotopress.cz

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY

... okna patří k životu

kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod

Hradec Králové

Trutnov

Nové Město n.M.

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131

www.proplast-k.cz

NOVÁ OPRAVNA

STRUNNÝCH NÁSTROJÙ

PAVEL MALINA

Nìmcové 656, Náchod (døíve houslaø Joo)

tel: 491 814 028, mob:777 212 544

prosinec 2014

ŠKOLY

Sbohem podzime,
vítej zimo…
Ten letošní se nám krásně vybarvil, kolik sněhu nám nadělí zima, to zatím ještě nevíme.
Ale už víme, že na podzim jsme nastoupily do školky a udělaly velký krok do neznáma. Tříleťáčkovi sice na chvíli namluvíte, že ve školce je prima, jsou tam
hračky a hodné paní učitelky, takže se
zpočátku těšíme. Pak ale přijde onen očekávaný den a všechno je úplně jinak. Ano,
jsou tam hezké hračky, ano, paní učitelky
jsou hodné…, ale „Já chci svoji maminku“.
Přijdou pravidelné ranní rituály v podobě
slzavého údolí a těžkého loučení.
Pak nastoupí věčný kouzelník ČAS
a všechno urovná. Ranní rituály se změní na ty usměvavé. Malí caparti si začnou
užívat s kamarády a poznávat vše, co školka nabízí.
Za pár týdnů už není po slzičkách ani
památky a my se toho už tolik naučily!
Nové hry, písničky, tanečky. Dokonce
jsme zvládly svůj první výlet s batůžkem
vlakem. Umíme hledat houby, vyznáme se
v lese Montace, trefíme do Bělovse k Idě,
dojdeme skoro až na Dobrošov, víme,
kudy vede cesta na zámek. Také k nám
přijelo i opravdové divadlo. A co teprve
opékání buřtů na zahradě, to byl zážitek.
V té naší školce je moc dobře. Teď už se
začínáme těšit na zimu. Tak ať je hodně
sněhu!                      Mateřská škola Alšova

Výuka jazyků se
neodehrává jen ve třídách
První listopadový pátek se skupina studentů 1.–3. ročníku (oborů Cestovní ruch,
Ekonomické lyceum a Gymnázium) vydala do metropole Pardubického kraje, aby
v místním secesním skvostu, Východočeském divadle Pardubice, navštívili divadelní adaptaci hororového románu Mary
Shelly „Frankenstein“ v úpravě společnosti TNT Theatre Britain, tedy v anglickém
jazyce.

Frankenstein je jedním z nejpůsobivějších moderních mýtů, který se dočkal
mnoha filmových a divadelních adaptací. Představení, které studenti navštívili, kombinuje výborně literární předlohu
a představy tvůrců s cílem vytvořit fascinující a zábavné nové dílo. O tom, že se
jim to nesporně podařilo, svědčil fakt, že
diváci odměnili skvělé výkony účinkujících zaslouženým potleskem.
Studenti si prostřednictvím angličtiny osvěžili své znalosti z hodin literatury, což zajisté prohloubilo jejich motivaci v dalším studiu cizích jazyků, na které
se naše škole zaměřuje, a to ve všech studijních oborech. Více informací na www.
academiamercurii.cz
Mgr. Dana Sharplesová

Dráček radí dětem...
V průběhu října docházela maminka
paní Jitka Králová do naší MŠ, aby postupně ve všech třídách (včetně odloučeného
pracoviště na Babí) krátkým příběhem
o dráčkovi namotivovala děti ke správné
péči o zoubky. Pomocí loutky a obrázků
vysvětlila dětem, co je a co není pro zoubky zdravé. Na závěr jim prakticky před zrcadlem ukázala, jak si správně mají zoubky čistit. Spokojené děti si domů odnesly
nejen nové poznatky, ale i vzorek zubní
pasty a omalovánku.
Děkujeme za věnovaný čas,
děti a paní učitelky z MŠ Vítkova

Návštěva hvězdárny
„Naše Země kulatá je, říká se to. Po nebi
se koulí světem celé léto. Pozor, ať se nesrazíš s tou hvězdičkou v dáli, to bychom
se o tebe vskutku báli“ – zpívají si nejstarší děti z Mateřské školy, Náchod, Vítkova.
A jak to s tou naší planetou Zemí skutečně
je, si děti nejprve společně vyprávěly prostřednictvím encyklopedií a pak se vydaly
na návštěvu hvězdárny a planetária v nedaleké Úpici. Představitel hvězdárny dokázal děti zaujmout formou upraveného
vzdělávacího výkladu pro předškolní věk.
Připomenul nejznámější planety Sluneční
soustavy, známá souhvězdí, přiblížil všem
způsob života kosmonautů na kosmické
lodi, např. způsob čištění zubů, mytí nebo
ukázku některých pomůcek. Pro děti byla
připravena i pohádka na dané téma. Děti
měly možnost prohlédnout si otočnou kopuli s dalekohledy pro pozorování Slunce
nebo se rozhlédnout astronomickým dalekohledem po okolí. Zážitky z hvězdár-

ny jsme hned druhý den všichni využili
k vytvoření různých souhvězdí, kterými
byly vyzdobeny společné prostory mateřské školy. Věříme, že získané zkušenosti
děti obohatily a v dalším školním období
je budou mít možnost dále rozvíjet.                
Jana Chmelíková – MŠ Vítkova
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Zprávičky z Masaryčky
Halloween ve škole
V noci z 30. 10. na 31. 10. 2014 v základní škole TGM slavila třída 9.B Halloween.
Zároveň jsme také lépe poznali naši novou třídní – paní učitelku Mgr. Markétu
Nyklíčkovou a paní učitelku Michaelu Linevyčovou.
Večer jsme hráli různé hry, a když se
konečně pořádně setmělo, zahráli jsme si
i na schovávanou. Ne všichni jsou však
„sovy“ a usínali už o půlnoci. My, kteří
jsme to vydrželi déle, jsme se sice nevyspali, ale zato jsme si užili ještě spoustu
legrace. Při prozkoumávání školy, která
v noci vypadá docela strašidelně, jsme se
hodně nasmáli a také občas vylekali. Snažili jsme se nekřičet a pohybovat se potichu, ale bohužel se nám to moc nedařilo.
Vím, že ani paní učitelky toho moc nenaspaly. Za všechny se jim tímto omlouvám
a doufám, že jsme je neodradili a že to
s námi ještě někdy podstoupí, protože se
to všem zúčastněným moc líbilo.
Adéla Nováková, 9.B

Prázdninový
výlet školní družiny
Na poslední den podzimních prázdnin
jsme v naší školní družině ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě připravili pro 53 dětí výlet. Cílem bylo město Dvůr Králové nad
Labem. Každého hned napadne ZOO, tu
jsme samozřejmě navštívili také, ale hlavní byla exkurze do výrobního družstva
Vánoční ozdoby. Byl to pro děti úžasný
zážitek. Sledovaly, jak se vánoční ozdoby
vyfukují ze skla, jak se foukají do forem.
Dále jak se jejich vnitřek stříbří a povrch

namáčí nebo stříká barvou. Navštívili
jsme dílnu, kde se ozdoby podle přesného popisu malují a obalují v třpytivém posypu a na závěr, jak se balí do krabiček.
Děti opravdu v každé dílně stály s otevřenými ústy a sledovaly všechnu tu ruční
práci. A tak jsme od těchto malých dětí
slyšely slova obdivu a dokonce i poznámku: „Už vím, proč ty ozdobičky stojí tolik
korunek". Na závěr celé této úžasné prohlídky jsme ještě zašli do podnikové prodejny, kde děti nakoupily ozdoby pro své
maminky. Po exkurzi jsme zajeli do ZOO,
prohlédli několik pavilonů a zašli do lanového parku. Tam se děti „vyřádily“, ale
také si tam mohly vydlabat dýně. No prostě byl výlet úžasný, počasí nám přálo
a děti hned po návratu nadšeně vyprávěly rodičům, co všechno viděly. A já už přemýšlím, kam pojedeme příště.
Michaela Šimonová, ŠD ZŠ T. G. M.

„Noc
s Jacksonem Pollockem“
Ve čtvrtek 13. 11. 2014 ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě uspořádala, v rámci výuky výtvarné výchovy na druhém stupni,
projekt nazvaný „Noc s Jacksonem Pollockem“. Tento projekt měl hned několik cílů.
Dětem jsme přiblížili život a dílo významného umělce a zakladatele akční malby
Jacksona Pollocka. Dalším cílem bylo vytvořit výtvarné dílo, které může pomoci
jiným dětem a podpořit tak projekt „Škola pro UNICEF“. Projektu pro dobrou věc
se účastnilo třicet jedna žáků. Akci svými výtvory podpořili nejen žáci naší školy, ale také pedagogové a vedení školy.
„Noc s Jacksonem Pollockem“ se nám velmi povedla, vznikly úžasné výtvarné práce, na které se můžete přijít podívat dne
18. 12. 2014 od 17.00 hodin do auly naší
školy. Vzniklá výtvarná díla se budou dražit na 1. vánočním koncertě našeho školního pěveckého sboru „Hlásek“, srdečně
Vás touto cestou zveme na tuto mimořádnou akci. Výtěžek z koncertu a dražby výtvarných děl bude věnován na nákup panenek. Jedna panenka za 600 Kč umožní
očkovaní jednoho dítěte proti šesti smrtelným chorobám.

Touto cestou bych ráda poděkovala
všem dětem za skvělou práci, svým kolegyním za pomoc s přípravou akce a vedení školy za podporu a projevenou důvěru.
Za ZŠ T. G. Masaryka Náchod,
Mgr. Tereza Poláková

Setkávání předškoláků
na „Masaryčce“ v plném
proudu
Jsme si vědomi toho, že vstup dětí do
1. třídy je pro ně i jejich rodiče velkým životním krokem plným změn. Projektem
Předškoláček chceme dětem vstup do školy usnadnit. A tak jsme ve čtvrtek 6. listopadu ve škole projekt pro tento školní rok
zahájili a přivítali dvě skupiny předškoláčků. Od 15.15 hodin probíhala předškolní příprava pod názvem Brousek pro tvůj
jazýček, na toto setkání budoucích školáků pak od 16.00 navázalo první setkání
předškoláků nově připravované třídy, tentokrát inspirované systémem Montessori.
Chceme touto cestou poděkovat za zájem
dětí i rodičů o tato setkávání a těšíme se
na příští setkání.
Srdečně zveme všechny zájemce. Více
se dozvíte na webových stránkách školy www.zstgmnachod.cz v sekcích Zápis
a informace 1. třídy a Nová třída ZŠ TGM Náchod.
Za přípravný tým
Jana Žaludová, zástupkyně ředitele školy

Nová třída
ZŠ T. G. Masaryk a v Náchodě

Pro Vás a Vaše dě

ti

Setkávání předškoláčků
Nové třídy

Čím b

ude jiná?
k dítěti

přístupem
Cílem těchto setkání je navázat
dnocením
vztahy s budoucími spolužáky
slovním ho
třídě
m žáků ve
a pedagogy, seznámit se
nižším počte
výukou...
s prostředím školy, vyzkoušet si
projektovou
různorodé aktivity a zažít radost z učení.

Sejdeme se 15.1. 2015

v 16.00 ve vestibulu na ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě
Budeme rádi, když nám potvrdíte svou účast. Účast je nezávazná.

Těšíme se na Vás. Rozrůstající se tým rodičů a pedagogů.
Kontakt: Jana Žaludová: zastupce2@zstgmnachod.cz
Daniela Šolcová: novatridanachod@seznam.cz, tel.: 776 120 357

Projekt podpo�il Gratal s.r.o. a Alprim CZ s.r.o.
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Město Náchod a Ekumenická rada církví
Vás zvou na tradiční

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
u vánočního stromu na Masarykově náměstí
1. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 30. listopadu 2014 v 17.00 hodin

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů města Náchoda
v programu účinkují
Církev římskokatolická a Církev adventistů sedmého dne
17.30 hodin – kostel sv. Vavřince
Adventní koncert Daniela Šinkorová a Ondřej Ruml

2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 7. prosince 2014 v 17.00 hodin
v programu účinkuje
Církev bratrská

3. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 14. prosince 2014 v 17.00 hodin

v programu účinkuje
Církev československá husitská a Českobratrská církev evangelická

4. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 21. prosince 2014 v 19.00 hodin
XXV. SVOBODNÝ ADVENT
"Advent je čas, abys věděl, že..."

komponovaný pořad náchodských církví

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka – velký sál
Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován
Charitě pro domácí péči
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Mikulášská mše svatá při svíčkách s nadílkou pro děti/17.30 hodin

5. 12.

Hudba bez hranic – vánoční koncert Musica Viva/18.00 hodin

11. 12.

Náchodský zpravodaj

Kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí

Vánoční koncert Ave Maria – Ema Hubáčková a Vladimír Župan/19.00 hodin

Městská knihovna Náchod

Vánoční koncert ZUŠ Náchod/16.00 hodin

18. 12.

Církev československá husitská a Českobratrská církev evangelická, Masarykovo náměstí

III. adventní neděle/17.00 hodin

14. 12.

Kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí

Vánoční koncert Jitky Zelenkové/19.00 hodin

Masarykovo náměstí

Soutěž o nej bramborový salát/14.25 hodin

Odpoledne věnované dětem, vánoční trhy, živý betlém, Masarykovo náměstí

12. 12. Sněhánky s Heidi Janků, vypouštění balónků s přáním Ježíškovi/14.30 hodin

Galerie výtvarného umění Náchod – zámecká jízdárna

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

,,Vánoční rosička“ – vánoční koncert ZUŠ Náchod/17.00 hodin

9. 12.

Církev Bratrská, Masarykovo náměstí

II. adventní neděle/17.00 hodin

7. 12.

Kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí

Vánoční koncert – Tomáš Savka, Renata Drössler, Kamila Nývltová,
Michaela Nosková/19.00 hodin

Kostel sv. Michaela u Jiráskova gymnázia

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

Vánoční koncert Komorního orchestru Slávy Vorlové Náchod/19.00 hodin

4. 12.

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

Vánoční koncert Jakuba Smolíka/19.00 hodin

3. 12.

Kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí

Adventní koncert Daniely Šinkorové a Ondřeje Rumla/17.30 hodin

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů města Náchod, Církev římskokatolická a Církev adventistů
sedmého dne, Masarykovo náměstí

30. 11. I. adventní neděle/17.00 hodin

Prostory jídelny Rubena

29.–30. 11. Vánoční trhy s tvořivými dílnami a hernou pro děti/9.00–17.00 hodin

ŠKOLY

v Náchodě

VÁNOCE
2014
Prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů expozice ,,Na dvoře vévodském“, Státní zámek Náchod

27.–30. 11. Advent na zámku pro veřejnost/10.00–16.00 hodin
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PF´
2015

Město Náchod přeje
všem občanům příjemné
prožití svátků vánočních
a úspěšný vstup
do roku 2015

Komponovaný pořad náchodských církví, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

XXV. SVOBODNÝ ADVENT ,,Advent je čas, abys věděl, že…“/19.00 hodin

Náchodští skauti budou rozdávat Betlémské světlo, Masarykovo náměstí

Betlémské světlo/16.30 hodin

Kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí

Tradiční společný vánoční koncert pěveckých sborů Jiráskova gymnázia
a pěveckého spolku Hron z Náchoda/15.30 hodin

Církev bratrská, Purkyňova 584

Broučkovy Vánoce – dětská vánoční slavnost/9.30 hodin

Kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí

Slavnostní mše svatá na zakončení roku 2014
s adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní/15.00 hodin

Prodejní výstava, Městská knihovna Náchod

8.–12. 12. Vánoční výstava „Děti pro zvířátka“

Městská knihovna Náchod

29. 11.–6. 12. Vánoční výstava spolku SANA

Galerie výtvarného umění Náchod – zámecká jízdárna

VÝSTAVY
22. 11.–4. 1. 2015 Náchodský výtvarný podzim – 31. přehlídka umění regionu

Masarykovo náměstí

1. 1. 2015 Novoroční ohňostroj/18.00 hodin

31. 12.

Masarykovo náměstí

Živý betlém/15.00, 16.00 a 17.00 hodin

Církev bratrská, Purkyňova 584

Vánoční bohoslužba/9.30 hodin

Kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí

25. 12. Slavnostní vánoční mše svatá za doprovodu chrámového sboru/9.00 hodin

Kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí

Slavnostní „Půlnoční mše svatá“ za doprovodu chrámového sboru/24.00 hodin

Církev bratrská, před modlitebnou – Purkyňova 584

Živý betlém/21.30 hodin

Kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí

24. 12. Dětská půlnoční mše svatá za doprovodu rytmické skupiny mládeže/15.00 hodin

21. 12.

Galerie výtvarného umění Náchod – zámecká jízdárna

20. 12. Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi/14.00–16.00 hodin

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše, host Věra Martinová/16.30 a 19.30 hodin
prosinec 2014
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

15

16

POZVÁNKY

Náchodský zpravodaj

ATAS elektromotory Náchod a.s.
založeno v roce 1928

Společnost
ATAS elektromotory Náchod a.s.
děkuje všem zaměstnancům
a obchodním partnerům za spolupráci
v roce 2014 a přeje příjemné prožití
vánočních svátků a hodně soukromých i
pracovních úspěchů v novém
roce 2015.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, www.atas.cz

Společnost Saar Gummi Czech s.r.o. přeje
všem svým zaměstnancům a obchodním
partnerům

příjemné

prožití

vánočních

svátků a úspěšný nový rok.

Půjdem spolu do Betléma
Vánoční koledy

Kostelecká cimbálová muzika
Kostel sv. Vavřince v Náchodě

Sobota 27. prosince 2014 v 17 hodin
Vstupné dobrovolné

Country
Vánoce

A V E M A R I A - V Á N O C E 2014
17. ročník

KOSTEL SV. VAVŘINCE V NÁCHODĚ
rozezní hudební skvosty předvánočního festivalového koncertu

čtvrtek 18. 12. 2014 v 19.00 hodin
Buďte při tom a zažijte kouzelný předvánoční večer
E M A H U B Á Č K O V Áspolupráci
operní pěvkyně
dramatický soprán
VLADIMÍR ŽUPAN
klavírní virtuos
hudební skladatel
zasloužilý umělec Ukrajiny
VÁCLAV URBAN
přední představitel
české varhanní školy
V průběhu slavnostního koncertu AVE MARIA se posluchači ocitnou v strhujícím světě hudby a uslyší sugestivní
mistrovská a nejslavnější díla. Brilantnost a virtuosita účinkujících umělců vdechne život nejslavnějším skladbám
navozujícím předvánoční náladu. Zazní nejkrásnější mariánská díla, která jsou propojena s postavou mimořádných
jevů a úctou k ideálu nejčistšího ženství – AVE MARIA ( Ch. Gounod, G. Caccini, C. Saint-Saëns, G. Verdi, H. Millard,
F. Schubert) a nejkrásnější skladby a árie českého i světového repertoáru.(G. F.Händel, G. Puccini,G. Verdi, Antonín
Dvořák,..). Skrytá vášeň, vroucnost i láska zazní ve skladbách J. S. Bacha, T. Albinoniho, Ludwiga van Beethovena F.
Schuberta, F. Chopina, F. M. Bartholdyho či F. Liszta. Monumentální či naopak jemný zvuk varhan navodí
atmosféru pokory, klidu a meditace.
Koncert se koná pod záštitou Biskupství královéhradeckého, hejtmana Královéhradeckého kraje
Bc. Lubomíra France, starosty města Náchod Jana Birkeho, s podporou Královéhradeckého kraje.

Generální partner koncertu: ATAS elektromotory Náchod a.s.

PRODEJ VSTUPENEK: NÁCHOD - Informační centrum, Kamenice 144, tel. 491 420 420; EMMA ART AGENCY - tel
775 591 537, E – mail: Emma.Emma@seznam.cz; NA MÍSTĚ - 30 min. před zahájením koncertu.

Dovolujeme si Vás pozvat a požádat o spoluúčast na významné,
každoročně pořádané charitativní akci, která probíhá na celém
území České republiky a to již po patnácté.
Letos proběhne v termínu od 6. 1. 2015 — do 11. 1. 2015.
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným,
osobám s handicapem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
sociálně potřebným lidem v regionech, kde Tříkrálová sbírka probíhá.
Část této sbírky je určena také na charitní díla v České republice
a v zahraničí.

Děkujeme Vám všem,
kteří se prostřednictvím
této akce podílíte
na pomoci lidem
v nouzi.

neděle

28/12
18:00

VELKÉ POŘÍČÍ
SÁL OBECNÍHO DOMU

vstupné: 150,- Kč, v předprodeji 120,- Kč (na podatelně úřadu)

Pokud máte zájem pomoci lidem v nouzi
a zapojit se s námi do organizace sbírky, kontaktujte nás:
Farní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod
Tel.: 491 433 499, 777 699 399, E-mail: charita.na@post.cz

prosinec 2014

ŠKOLY
Otevřené dveře v sokolské
a předškoláci ve školních lavicích

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
„Na začátku je skleněná trubice. Tu foukačky vytvarují do koulí,
raket, špic, zvonků a různých postaviček. Následuje stříbření a malování, posyp nezbytnými třpytkami, upevnění poutek a konečně zabalení do krabic…“.
Milí čtenáři Náchodského zpravodaje,
postřeh ze svátečně laděné exkurze dětí osmých ročníků, navštěvujících seminář z chemie, za tajemstvím vzniku vánočních
ozdobiček je v tomto adventním čase asi tím nejpříhodnějším
začátkem pro naše pravidelné povídání o dění u nás, na ZŠ Komenského v Náchodě.
V tuto chvíli jsou blížící se svátky ve vzduchu nejen ve školní
družině, kde je v přípravách besídka pro rodiče (a my, maminky,
si opět říkáme, že toho cukroví upečeme méně, a že se tentokrát
s tím úklidem opravdu nervovat nebudeme), ale i na školním pozemku, kde doznívá atmosféra PŘEDVÁNOČNÍHO SETKÁNÍ tříd
1.C a 3.A, které zde uspořádaly odpolední program s vánočním
tvořením, ochutnávkou dobrot a výměnným bazarem. (ws)
Mimochodem, díky Kroužku mladých zahrádkářů je právě
již zmiňovaný školní pozemek, podzimně ozdobený vyřezanou
dýní, v tuto chvíli vzorně připravený k „zimnímu spánku“.
To nám ostatním zimní spánek určitě nehrozí.
Zatímco šesťáci navštívili výstavu fotografií na náchodské
radnici a „okoukli“ pracovnu pana starosty, osmáci měli možnost
seznámit se s fungováním kamerového systému města, a dokonce si jeho prostřednictvím některé vybrané objekty vyhledali.
Sedmáci se za pomoci sociálního kurátora M. Slováka seznamovali s trestní odpovědností a deváťáci se v rámci chemicko-přírodovědného semináře vydali za krásami polského lázeňského
města DUSZNIKY, kde si během návštěvy muzea papírnictví vyzkoušeli třeba i výrobu ručního papíru.
Také se soutěžilo. Nejprve v běhu do zámeckých schodů, kde
družstvo sestavené z žáků 6. a 7. ročníku obsadilo v souboji o putovní pohár města Náchoda bronzovou pozici, zatímco jejich
mladší spolužáci ze 4. a 5. tříd si odnesli bramborovou medaili. K souboji došlo i na křížkovokolečkovém poli, tedy v turnaji
piškvorkovém. Náš stříbrný tým MIMONI postoupil z oblastního
kola na JG do kola krajského, takže MIMO zcela jistě nebyl. A aby
toho nebylo málo, školní družina se spojovala se světem, tedy
pouze obrazně, a to prostřednictvím besedy o radiokomunikaci.
(ws)

Mílovými kroky se neblíží pouze vánoční svátky, ale i zápis
do prvních tříd. Ten se u nás ve škole uskuteční již 15. a 16. ledna. Prostory budovy v Sokolské ulici, kde se naše první třídy nachází, si mohou budoucí prvňáčci se svými rodiči či ostatní zájemci prohlédnout v úterý 2. 12. 2014, kdy proběhne již tradiční
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Pro některé předškoláky však tato možnost nebude prvním
setkáním se školním prostředím. Třída 1.C přizvala do své výuky děti z MŠ Komenského. Společně se pustili do hodiny matematiky a podle slov paní učitelky to šlo všem moc hezky. Příště
jsou prý na programu písmenka.
V úterý 10. prosince dojde na prvním stupni i na ZÁMĚNU VYUČUJÍCÍCH. Stane se tak v rámci připravovaného projektu Den
zájmových dílen. Na stupni druhém deváťáci vyrazí do Liberce,
kde budou v IQLANDII pronikat do tajů optiky, zatímco taje akustiky poodkryje šesťákům návštěva Českého rozhlasu v Praze.
A z návštěvy Prahy je i naše fotografie tříd IV.A a IV.B, které
pro změnu shlédly na Staroměstské náměstí z ptačí perspektivy.
Přejeme všem klidný adventní čas.
Kolektiv ZŠ Komenského
(Pokud jste za některou informací našli tento symbol: (ws), je to pro Vás
upozornění, že více informací právě o této akci najdete na webových
stránkách města v rubrice CO DALŠÍHO NA KOMENDĚ).

***
Střední průmyslová škola,
Hronov, Hostovského 910

Zaměstnavatelé ocenili SPŠ Hronov
Významné ocenění získala Střední průmyslová škola Hronov od firem Královéhradeckého kraje. Zaměstnavatelé každoročně hodnotí střední školy kraje z pohledu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a úrovně jejich znalostí a dovedností. Každá z oslovených firem
stanoví pořadí škol na prvním až třetím místě. Konkurence je poměrně velká, v kraji působí
více jak 80 středních škol. Naše škola v letošním roce získala 3. místo! Jsme rádi, že o naše
absolventy je na trhu práce zájem, že nekončí na úřadech práce, ale dokážou vědomosti a dovednosti zúročit v praxi. V současné době se zdárně rozvíjí spolupráce hned s několika sociálními partnery i mimo Hronovsko. Věříme, že spolupráce školy a firem bude i nadále pokračovat a naši absolventi budou nacházet pracovní místa bez problémů.
Mgr. Jana Maslikiewiczová, SPŠ Hronov
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ZŠ PLHOV
Projekt 9.B plhovské školy

Moje volba
– moje budoucnost
Už čtvrt roku jsme deváťáci a nastal
čas zvolit si budoucí působiště. Vybrat si
po ukončení základní školy správně, to je
hodně důležité a zároveň i hodně složité.
Proto je dobře se na tento krok připravit.
A tak jsme se během projektového dne
zabývali důkladnějším poznáním své

Ekohrátky aneb plhovská
3.B třídí odpad
Ve středu 5. listopadu jsme uskutečnili projekt, na který jsme se těšili a na který jsme netrpělivě čekali. Celý den byl
naplněný papíry, kartóny, plastem a bioodpadem. Oblékli jsme si barevná trička
a s podporou třídních maskotů se vydali
po škole zjistit, jak jsou na tom plhovští
žáci s tříděním odpadu.
Obešli jsme všechny učebny a do plastových pytlů posbírali vše z odpadkových
košů. Sesbíraný odpad jsme roztřídili, vyhodnotili a pak odnesli do kontejnerů.
Zjistili jsme, že i když jsou ve škole speciální kontejnery na plast a papír, ne všechny děti třídí úplně pečlivě. V koších ve třídách jsme nalezli plastové kelímky a další
věci, které měly skončit jinde. Také jsme
zjistili, že nikde ve škole ani v okolí školy není žádný speciální kontejner na ná-

vlastní osobnosti. Začali jsme povídáním
o svých snech. Pak samozřejmě došlo i na
to, jak bude těžké či lehké tyto sny naplnit. Zjišťovali jsme svůj způsob myšlení,
řešili jsme, kterou mozkovou hemisféru
upřednostňujeme. Zaobírali jsme se motorikou, typem osobnosti podle temperamentu. Nejzajímavější pro nás bylo poznání, jak nás vidí ostatní spolužáci.
Všechny tyto poznatky jsme pak zpracovali v úvaze s názvem „To jsem já“. Získali jsme o sobě nové informace, které
nám pomohou při rozhodování, kam povedou naše kroky po skončení základní
školy. 		      9.B, ZŠ Náchod-Plhov

pojové kartony.
Součástí našeho programu byl i průzkum, zda žáci, učitelé a další zaměstnanci školy u sebe doma třídí odpad. Většina odpovědí byla kladných a z toho jsme
měli radost.
Prožili jsme zajímavý školní den, už rozumíme slovu recyklace, známe pravidla
třídění. A sami se těmito pravidly chceme
řídit a víc chránit životní prostředí okolo nás.
3.B a paní učitelka Langenbergerová
škola Plhov

Keramická dílna
pro rodiče a děti
Příjemné sobotní dopoledne zažili děti,
rodiče a učitelé v plhovské škole v sobotu
8. listopadu. Ve dvou skupinách pracovaly
v keramické dílně pod vedením paní učitelky Nadi Králíčkové tři desítky „výtvarníků“ a společně všichni tvořili z hlíny.

Většina výrobků byla již motivována Vánocemi. Do pece na vypálení tak byly nakonec naskládáni andělé, adventní svícny,
vánoční ozdoby.
Dopoledne uteklo jako voda a všichni pak odcházeli domů spokojeni. Rodiče
a děti s tím, že společně vytvářeli krásná
výtvarná dílka. Paní učitelky mohlo hřát
poděkování rodičů a také vědomí, že se
nám podařilo ukázat veřejnosti, že škola
je nejenom učení se z učebnic a zkoušení.
Naďa Králíčková

Plhovští atleti vítězili
na zámeckých schodech

Do listopadového sportovního kalendáře již tradičně patří Běh do zámeckých
schodů. Je dobře, že se tento běh každoročně pořádá a těší nás, že i letos byli běžci z plhovské školy úspěšní.
Zvítězili jsme v kategorii žáků 1.stupně,
Tobiáš Hrudka a Veronika Shejbalová obsadili ve své kategorii 2. místo. Vítězství
vybojoval i tým děvčat a kluků v kategorii 6.–7.tříd. Vendula Maršíková a Daniel
Kubrt ve své kategorii nenašli přemožitele a obsadili vždy 1. místo.
Ovšem pochvalu zaslouží všichni, kteří na zámeckých schodech Základní školu Náchod – Plhov reprezentovali. Všichni
běželi na hranici svých možností a přispěli tak k dobrým výsledkům svých týmů.
David Horák

Základní škola Náchod-Plhov

Dopoledne otevřených dveří
Vánoční výstava

Sobota 13. prosince 2014,
8.45–11.45 hodin

Zveme:

budoucí žáky 1. tříd a jejich rodiče
budoucí žáky 6. tříd a jejich rodiče
rodiče a prarodiče našich žáků

prosinec 2014

INZERCE

POZOR – DŮLEŽITÉ
Vážení klienti
dovolujeme si Vás informovat, že v rámci zlepšování kvality našich služeb jsme zahájili v pobočce Náchod (Karlovo náměstí 179) modernizaci klientských prostor.
Po dobu modernizace, od úterý 18. listopadu 2014 do
května 2015, bude zajištěn náhradní provoz včetně služeb bankomatu v mobilních pobočkách České spořitelny, umístěných na parkovišti Technických služeb v ulici
Tepenská (bývalý areál TEPNY Náchod vedle prodejny LIDL).
Kontakty na pobočku (tel. 956 736 000) i otevírací doba
zůstávají nezměněné:
pondělí až pátek 9.00–17.00
Bankomat je od 15. listopadu 2014 plně dostupný v náhradní mobilní pobočce.
Obsluhu klientů firemního poradenství zajistí firemní
bankéři v pobočce Česká Skalice.
Bližší informace k náhradnímu provozu pobočky Náchod Vám poskytneme na přepážkách pobočky nebo
na telefonním čísle 956 736 000.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.
Marek Němec
ředitel provozu pobočkové sítě pro region Východní Čechy
Česká spořitelna, a. s.

NOVOROČNÍ POŠTOVNA
NA JIRÁSKOVĚ CHATĚ
Informujeme veřejnost o opětovném zprovoznění Novoroční poštovny na Jiráskově turistické
chatě na Dobrošově u Náchoda. Postup orazítkování Vaší pošty je shodný jako v minulém roce,
kdy jsme se setkali s kladným ohlasem. Nové
kulaté razítko navrhl pan Zdeněk Halíř, grafik
z Náchoda, razítko vyrobila firma ReNa Náchod.
Zájemci buď svou pohlednici osobně přinesou
na Jiráskovu chatu nebo ofrankované pohlednice zašlou v obálce na adresu Jiráskova chata, Dobrošov 71, 547 01 Náchod.

ÁNÍ
V
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JIRÁSKOVA CHATA
DOBROŠOV

NAVŠTIVTE NÁS NA SILVESTRA

pořádá

Taneční studio „TAKT“

Výuka a opakování
společenských tanců v rozsahu
základních tanečních kurzů
Polka, Valčík, Waltz, ChaCha,
Jive, Foxtrot, Blues, Tango
• Vyučují taneční mistři
Igor Štěp a Lucie Štěpová
• Celkem sedm lekcí včetně
závěrečného věnečku

Každou

sobotu od 17. 1. 2015
od 17:30 do 19:30
ve společenském sále Základní školy
T. G. Masaryka v Náchodě
Cena kurzu 1500 Kč za celý pár.

Přihlášky

4
329 443 nebo na email
201
u: takt.nachod
: na tel. čísle 776
@tiscali.cz do 20. prosince

NÁCHOD

Sváteční obědy od 11 do 17 hodin.
Silvestrovský večer od 20 hodin.
Hudba: DUHA MUSIC
Slavnostní menu s půlnočním přípitkem.

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

Připravujeme:
6. 12. Mikulášská nadílka pro děti s hudbou!
SILVESTR 2014 – hudba DUHA MUSIC – poslední volná místa!

Vánoční inspirace VI
•

Kouzlo starých časů

v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové
v České Skalici
Adventní víkendy 29.–30. 11., 6.–7. 12.
a 13.–14. 12. 2014.
Otevřeno 10.00–16.00 hod.

Tradiční šestá prodejní výstava romantických vánočních
dekorací, adventních vazeb a dárků konaná v předešlých
ročnících v Zahradním domě Ratibořice.
Otevřena Květinová kavárna s tradiční nabídkou
francouzských vánočních dortů.
Pořádá společnost Kouzlo starých časů za laskavé
spolupráce Muzea Boženy Němcové a Muzea textilu
v České Skalici.
Tel.: 723 960 308, e-mail: kouzlostarychcasu@gmail.com
www.kouzlostarychcasu.com
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ARCHA, POKLOP

Archa nezahálí
ani na konci roku
Listopad ve znamení turnajů
V listopadu se v Arše konal turnaj ve stolní hře Superfarmář.
Děti se na něj moc těšily i díky krásným cenám, které na vítěze
čekaly. Největším lákadlem se pro děti stal fotbalový míč, dále
výtvarné a stolní hry. Po necelých dvou hodinách zápolení bylo
o vítězích rozhodnuto. Turnaj se opravdu povedl a rádi bychom
ho ještě někdy zopakovali. Poděkování patří společnosti Pygmalion za možnost účastnit se tohoto turnaje a také za krásné ceny,
které nám pro děti poskytla.
Kromě turnaje ve hře Superfarmář proběhl také fotbalový turnaj, který se tentokrát konal v tělocvičně na Základní škole T. G.
Masaryka Náchod, Bartoňova 1005. S nápadem na uspořádání
přišly pravidelné návštěvnice Archy Anna Banová, Ester Janová
a Aneta Janová, které pracovníkům pomohly, s organizací akce,
a celkově s hladkým průběhem celého odpoledne.

Náchodský zpravodaj

v POKLOPU
Kultura otvírala
Poklop po celý letošní rok
KULTURA

V čajovně Poklop se pomalu chystáme na poslední kulturní
akci letošního roku. Půjde o hudebně poetický recitál Pavla J. Hejátka, který se uskuteční v sobotu 13. 12. od 19 hodin. Těšit se
můžete na hodinu plnou básní a dumek o všem, co život přináší.
Tento recitál je spolu se všemi dalšími akcemi součástí projektu „Kultura otvírá Poklop“. Projekt se zaměřil na podporu studentských a amatérských uměleckých počinů z oblasti hudby,
výtvarna a literatury a vytvářel tak po celý rok program plný
koncertů, výstav, autorských čtení a cestopisných či jiných přednášek. Uskutečnil se díky finanční podpoře Královéhradeckého
kraje a Kulturní a sportovní nadace města Náchoda.

Vítání Vánoc na besídce
Na prosinec chystáme jako každý rok vánoční besídku, která je již tradiční přehlídkou dovedností dětí z Archy. Program
besídky je zcela v režii dětí. Záleží tedy na nich, zda si připraví např. taneční, pěvecké nebo jiné vystoupení. Na besídce bude
také možné prohlédnout si výstavu výtvarných dílek, která děti
vytvářely v průběhu celého roku. Návštěvníci uvidí také fotografie z akcí Archy.

Program doučování jako stálý a potřebný pomocník
V Arše již dlouhodobě funguje pravidelný program doučování
pro děti, které mají výukové problémy při vzdělávání na základních nebo středních školách. Pro tuto aktivitu je u nás vyhrazený čas, aby doučovaní nebyli rušeni běžným provozem Archy, a to 4x týdně. Za celý rok se zapojilo více než 60 dětí. Velmi
nás těší pozitivní zpětné vazby nejen od dětí, ale také pedagogů místních škol.

Poděkování na závěr
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří nám pomáhají naplňovat naše poslání, kterým je pomáhat rodinám s dětmi v obtížných životních situacích.
Děkujeme městu Náchod za podporu nejen finanční, odboru
sociálních věcí a školství, zejména pracovníkům OSPOD a všem
místním spolupracujícím základním školám.
Děkujeme také dětem a celým rodinám z Náchoda, které nám
zachovávají svoji přízeň, využívají našich služeb a snaží se tak
zlepšit svoji situaci nebo jen aktivně trávit volný čas. Každý příběh s dobrým koncem nás nesmírně těší a dodává nám energii
do další práce. Jsme velmi rádi, že to co děláme, má smysl.
Michaela Pišlová, vedoucí SASRD Archa, Dokořán, o.s.

Za všechna hudební vystoupení uveďme například náchodskou studentskou kapelu Monochrome Puzzle, hradecké trio Krtek utek nebo novoměstskou formaci Victims of Parents. Celkem
bylo uspořádáno 10 koncertů. Z výtvarných počinů proběhla naposledy v říjnu velmi povedená výstava popartových děl studentů Jiráskova gymnázia a z přednášek měla veliký úspěch Cesta
do Peru s Mgr. Táňou Brodskou. Kromě uvedených aktivit konkrétních uměleckých těles opět doplnilo program promítání filmů s tématikou lidských práv z festivalu Jeden svět, které mohli
návštěvníci čajovny zhlédnout v průběhu ledna a února.
V oblasti literární zabrousil Poklop i mimo svůj vlastní projekt a s radostí se opět stal jedním z míst, která v listopadu hostila Náchodské Dny poezie a jedno z jejich autorských čtení Jonáš a Jonáš.
Za celý Poklop team přeji všem příjemně strávené vánoční
svátky a spokojenost v roce novém.
Michaela Pišlová, Alternativní čajový klub Poklop, Dokořán, o. s.
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SVĚTOVÁ OPERA, DIVADLO, BALET I KONCERTY…

to vše v kině Vesmír v Náchodě v PROSINCI 2014
Neděle 7. prosince v 15.45 hodin
Záznam přenosu baletního představení z Baletu Velkého divadla
v Moskvě
BAJADÉRA
Hudba: Ludwig Minkus, choreografie Jurij Grigorovič podle Mária Petipy.
Petipův romantický balet o chrámové tanečnici – Bajadéře z exotického prostředí, proslavený scénou opiové vize nazývané "království stínů", která je nezřídka uváděna i samostatně. Bývá
často označována jako jeden z prvních příkladů abstraktního
baletu. Je krásnou ukázkou Petipova choreografického symfonismu a živé představivosti. Nadpozemská podívaná vytvářející iluzi vznášejících se mraků...
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní
abonentní 230 Kč.
Úterý 9. prosince ve 20.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Národního divadla v Londýně
JOHN
Mezinárodně renomované DV8 Physical Theatre přichází se svou
novou působivou a napjatě očekávanou produkcí na jeviště Národního divadla. DV8 Physical Theatre produkovalo 18 chválených tanečně-divadelních představení a čtyři televizní filmy,
za něž získalo přes 50 národních i mezinárodních cen. Jeho nová
produkce John autenticky zobrazuje skutečné příběhy, pomocí
kombinace pohybu a mluveného slova, čímž vytváří intenzivní
a dojímavý divadelní zážitek… Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
Sobota 13. prosince v 17.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
MISTŘI PĚVCI NORIMBERŠTÍ
Hudba: Richard Wagner.
James Levine bude dirigovat Wagnerovu velkou lidskou komedii Mistři pěvci norimberští, kterou budou moci diváci po celém
světě zhlédnout vůbec poprvé i v rámci Live in HD. Johan Reuter ztvární Hanse Sachse, Johan Botha se představí v roli Walthera, Annette Dasch coby Eva, Karen Cargill jako Magdalena,
Paul Appleby coby David, Johannes Martin Kränzle bude v Met
debutovat rolí Beckmessera a Hans-Peter König vystoupí v roli
Pognera. Nastudováno v německém originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč,
abonentní 270 Kč.
Sobota 20. prosince ve 14.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Dvořákovy síně pražského Rudolfina
ČESKÁ FILHARMONIE ŽIVĚ:
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍJ. J. RYBY
Dirigent: Jiří Bělohlávek, sólisté: Alžběta Poláčková – soprán, Veronika Hajnová – alt, Petr Nekoranec – tenor, Jan Šťáva – bas, Komorní sbor En Arché, Smíšený pěvecký sbor Česká píseň, sbormistr Vojtěch Jouza.
Program koncertu: Antonín Dvořák: Slovanské tance op. 46, Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční. Druhý letošní koncert České filharmonie, tělesa, které je světově uznávaným orchestrem
a patří k absolutní koncertní špičce, v kinech v HD kvalitě a se
špičkovým zvukem…
Vstupné 250 Kč.
Neděle 21. prosince v 15.45 hodin
Satelitní přímý přenos baletního představení z Baletu Velkého divadla v Moskvě

KINO VESMÍR, KLADSKÉ POMEZÍ
LOUSKÁČEK
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij, choreografie Jurij Grigorovič podle
Mária Petipy. Nová inscenace, nové nastudování! Rozkošné vánoční představení pro celou rodinu, pohádka o holčičce Mášence a jejím kouzelném vánočním dárku – louskáčku na ořechy,
který se v její fantazii promění v krásného prince. Balet na motivy pohádky E. T. A. Hoffmanna je symbolem vánoční atmosféry po celém světě…
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní
abonentní 230 Kč.
Středa 31. prosince v 17.30 hodin
Satelitní přímý přenos z Berlínské filharmonie
SILVESTROVSKÉ BERLÍNSKÉ GALA 2014
Opět po roce (a již po čtvrté) Vás zveme na Silvestrovský galakoncert, do koncertního sálu Berlínských filharmoniků, kteří se
svým šéfdirigentem Sirem Simonem Rattlem opět letos přivítají
nový rok... Speciálním hostem koncertu je slavný klavírista Menahem Pressler. Koncert zahájí Sir Simon Rattle hudbou Jeana-Philippa Rameaua – úryvkem z opery Dvorní Indové. Následovat bude lidová opera Háry János od Zoltána Kodályho a výběr
z oblíbených Slovanských tanců Antonína Dvořáka.
Klavírista Menahem Pressler, který má za sebou více než padesátiletou spolupráci s Beaux Arts Trio, jehož byl v roce 1955 zakladatelem, se narodil v Magdeburgu v roce 1923, ale s rodinou
z něj emigroval. S Berlínskou filharmonií hrál poprvé v lednu
2014, kdy předvedl Mozartův klavírní koncert. Obecenstvo aplaudovalo ve stoje a tisk psal o obrovském nadšení z jeho muzikálnosti a jeho unikátního plného intimního přednesu. Pro novoroční koncert si Pressler vybral opět Mozarta – Klavírní koncert
A dur, který Mozart složil ve Vídni v období svého vrcholu a je
jedním z nejkrásnějších Mozartových příspěvků do tohoto hudebního žánru. Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den konání 250 Kč.

Místo pro náš příběh
Branka, o.p.s. v roce 2014 opět uspěla s projektovou žádostí
na nový projekt, tentokrát pod názvem Kladské pomezí – Místo
pro náš příběh, který bude financovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Cílem projektu je zaměřit se na propagaci a osvětu rozvoje cestovního ruchu a propagaci značky Kladské pomezí uvnitř regionu.
Kromě nových tematických letáků a image materiálů    v několika jazykových mutacích se mezi výstupy projektu řadí i propagační stany, které poslouží k propagaci značky Kladské pomezí na tradičních regionálních akcích. Pro tvorbu propagačních
materiálů bude pořízen mapový podklad pro oblast Kladské pomezí a nová fotobanka nejen pro potřeby destinační společnosti. Dalšími výstupy bude dvanáct tematických bannerů a vlajek
s logem Kladského pomezí, propagační předměty a v neposlední
řadě bude zpracována i marketingová strategie, která bude navazovat na stávající strategii turistické oblasti Kladské pomezí.
V závěru projektu bude uspořádána konference na téma „Historie vzniku názvu Kladské pomezí“, která bude volným pokračováním dvoudenní poznávací cesty po Kladském pomezí.
Pevně věříme, že projekt přispěje k posílení pevných vazeb
uvnitř regionu, které jsou hlavním předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu.
BRANKA, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod,
www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185
Markéta Venclová, ředitelka:
e-mail: marketa.venclova@kladskepomezi.cz, tel: 602 190 198
Lenka Lembejová, projektový manažer:
e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033
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PFERDA

Náchodský zpravodaj

Nejlepší neziskovkou 2014 je Pferda z Královéhradeckého kraje!
O. S. Pferda uspělo mezi konkurencí 135 neziskovek z celé ČR

Neziskovka roku je nezávislé ocenění neziskových organizací
z celé ČR. Hodnotí profesionalitu jejich práce a efektivitu v oblasti managementu i finančního řízení. Cílem ocenění je zviditelnit
ty nejlepší neziskovky a představit příklady dobré praxe ostatním. Ocenění vychází ze zázemí Nadace rozvoje občanské společnosti a její metodiky „Zdravého organizačního řízení“.
Projekt reaguje na rostoucí zájem veřejnosti i dárců o činnost
neziskových organizací. Ocenění svou podstatou cílí na vytvoření komplexního přehledu o fungování a kvalitách organizací
působících v neziskovém sektoru a zároveň přibližuje silné příběhy z tohoto prostředí široké veřejnosti.
Hodnocení projektů probíhá ve třech fázích. V první fázi proběhlo přihlášení organizace pomocí sebehodnotícího formuláře.

Přihlásilo se 135 neziskovek! Po vyhodnocení navštívili úspěšné
organizace nezávislí posuzovatelé v místě působení organizace,
kde proběhla druhá fáze hodnocení formou rozhovoru s představiteli jednotlivých organizace. Následně se finalisté zúčastnili osobní prezentace své organizace před nezávislou hodnoticí komisí v Praze.
Pferda – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním
postižením se umístilo na 1. místě v Neziskovce roku 2014 v kategorii Cena pro nejúspěšnější střední neziskovku za kvalitně
řízenou a společensky prospěšnou činnost.
Pferda je občanské sdružení, které poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením z Rychnovska a Náchodska. Snaží se o rovnoprávné postavení lidí s mentálním postižením, rozvijí jejich schopnosti, dovednosti, samostatnost
a také pracuje na zkvalitňování života a dalším vzdělávání klientů.
Mezi sociální služby o.s. Pferda tedy patří: Kavárny Láry Fáry
v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou, Pekárna Láry Fáry v Kvasinách, Takový normální život, Tréninkový byt v Rychnově nad
Kněžnou. Dceřinná společnost sdružení Pferda je Láry Fáry,
o. p. s., která zašťiťuje chráněná pracovní místa v Úklidové firmě Láry Fáry a v pekárně Na Plechu. Sdružení vzniklo v roce
2004 a tudíž letos slaví vítězství nadvakrát. Oslavuje nejenom
10 let od založení, ale také výhru v Neziskovce roku. Klienti se
učí pracovat a žít samostatně v našich sociálních službách (kavárny, pekárna, tréninkový byt) a tyto dovednosti pak zúročí
na chráněných pracovních místech (pekárna Na Plechu a Úklidová firma) a v bytech s dopomocí služby Takový normální život.
Tito uživatelé mají svůj nový domov, svou práci a svůj volný čas,
který tráví tak, jak si přejí. Řady těchto uživatelů se budou dále
rozšiřovat. Momentálně využívá služby 62 uživatelů v o.s. Pferda a v úklidové firmě Láry Fáry o.p.s. je zaměstnáno 15 osob se
zdravotním postižením, další 4 zaměstnanecké pozice pro osoby
s mentálním postižením byly vytvořeny v nové pekárně NA PLECHU a do budoucna jich bude celkem 10.
Pferda se snaží o to, aby projekty měly smysl pro jejich uživatele s mentálním postižením. To znamená, aby jim pomohly
žít v jejich přirozeném prostředí a přinášely jim příležitosti adekvátní jejich věku. Na stejné téma jsme natočili i video s podtitulem “MY JSME DOSPĚLÍ”, které můžete zhlédnout na www.
pferda.cz nebo na facebookových profilech kavárny Láry Fáry
a občanského sdružení Pferda.
Vendula Brdičková – PR / Fundraiser, o. s. Pferda
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Náchodská knihovna
oslavila jubileum
Dům číslo popisné 105 na náchodské ulici Kamenice byl postaven v letech 1929–1931 pro továrníka Cyrila Bartoně. Je to
jeden z nejkrásnějších domů, nejen v Náchodě, proto jsme velice rádi, že v jeho prostorách sídlí již od roku 1954 knihovna. Šedesát let je dlouhá doba a knihovna prošla za ta léta řadou proměn. Úplnou rekonstrukcí budovy, která proběhla právě před
deseti lety, knihovna získala všechny prostory domu. Své služby poskytuje nyní ve třech podlažích. V přízemí a mezipatře je
oddělení pro dospělé čtenáře, v 1. poschodí oddělení pro děti,
ve 2. poschodí studovna s čítárnou a oddělení regionálních a informačních služeb.
Knihovna je přístupná 6 dnů, 45 hodin v týdnu. Nabízí svým
čtenářům více než 145 tisíc knih naučné literatury i beletrie,
na 120 aktuálních titulů časopisů a bohatý výběr regionální literatury. Samozřejmý je přístup na internet, kopírovací a rešeršní služby, zprostředkování meziknihovní i mezinárodní výpůjční služby.

Knihovna pořádá Náchodskou univerzitu volného času, kurzy trénování paměti, angličtinu pro seniory, kurz dějin umění,
výtvarný kroužek pro děti, projekt Babi, dědo, jdeme do toho
spolu!, výstavy, besedy se spisovateli, koncerty, tvořivé dílny,
cestovatelské besedy i letní příměstský tábor. Účastní se celostátních knihovnických akcí jako je Pasování prvňáčků na čtenáře, Knížka pro prvňáčka, Klíčování pro děti z druhých tříd,
Noc s Andersenem a Den pro dětskou knihu. Knihovna má i svůj
čtenářský klub a každý měsíc rozváží knihy starším a nemocným
David Vávra označil při své přednášce naši knihovnu za jednu
z nejkrásnějších knihoven v Evropě, Jiřina Šiklová nám do pamětní knihy napsala, že je ráda, že mohla už 3x přednášet v tak
krásném prostoru a tak vnímavým posluchačům. Paní Meda
Mládková vyjádřila obdiv k budově, aktivitám knihovny i k jejím čtenářům. Dobře se u nás cítil například moderátor Václav
Moravec, biolog Václav Větvička, geolog Václav Cílek, balneoložka Soňa Nevšímalová, sexuoložka Hana Fifková, odbornice
na jadernou fyziku Dana Drábová, ekonom Tomáš Sedláček
a mnoho dalších. Stále vzpomínáme na vzácné návštěvy,
kterými byly například malíř
Vladimír Komárek, spisovatel
Ivan Klíma, legendární hlasatelka Kamila Moučková nebo
nejznámější náchodský rodák
Josef Škvorecký.
Patronem našeho dětského
oddělení se stal spisovatel Miloš Kratochvíl, autor krásných
knížek pro děti, které milují
i dospělí čtenáři. Pokřtil u nás
knížku Klofáci a knížku Modrý Poťouch a Zloděják. Mnohokrát si povídal se svými čtenáři, vymyslel pro ně soutěž

KNIHOVNA
v dopsání pohádek. Jeho laskavé a vtipné knihy patří k nejčtenějším a jsme moc rádi, že se v naší knihovně cítí jako doma.
Oslavili jsme šedesát let knihovny v domě na Kamenici
105, připili si se svými čtenáři a příznivci nejen na zdraví, ale
i na knihovny, knihy a čtenáře, protože dokud budou lidé číst,
má svět naději, že lidé nezhloupnou a neztratí smysl pro krásu,
spravedlnost a dobro.
Myslím, že obyvatelům Náchoda a okolí naše knihovna přináší
mnoho aktivit, které obohacují jejich život, pomáhají ke vzdělání i příjemnému trávení volného času. Rádi bychom byli příjemným obývákem města, ve kterém na každého čeká úsměv, pohoda, kultivovanost a dobrá kniha. Přijďte se přesvědčit. Těšíme se
na Vás. 				                        Ivana Votavová

DOBROČINNÝ

BAZAR

Chtěla bych touto cestou poděkovat jménem naší školy MŠ a ZŠ
speciální NONA, o.p.s. v Novém městě nad Metují, všem maminkám a dobrovolnicím z řad důchodců, které se podílejí na organizaci Dobročinného bazaru. Díky jejich nápadu uspořádat Dobročinný bazar, získají každý rok dvě jimi vybrané organizace
finanční výpomoc. V tomto roce jsme měli veliké štěstí, protože byla díky dědečkovi našeho žáčka vybrána právě naše škola.
Díky nezištné práci všech dobrovolnic bylo vybráno neuvěřitelných 40 000 Kč, které využijeme na vzdělávání a dopravu našich
žáků. Ještě jednou velké poděkování.              
Mgr. Milena Liskovská Turková
MŠ a ZŠ speciální NONA, o. p. s.
Děkujeme všem, kteří přispěli darováním věcí nebo nákupem
na Dobročinném bazaru v Církvi bratrské v Náchodě. Výtěžek
bazaru, který probíhal od 20. do 24. října, činí 40 000 Kč a byl
darován na podporu dvou nově vzniklých tříd MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s. v Hronově. Další bazar plánujeme na jaro od 23.
do 27. března 2015.                       Za organizátory Jana Hejzlarová
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Náchodský zpravodaj

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – prosinec 2014
1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
6. 12. 	15.00		 Primátor Náchod – HKK Olomouc
1. kuželkářská liga žen : (hrací den – sobota)
6. 12. 11.00		 Primátor Náchod – KC Zlín
1. kuželkářská liga dorostu (hrací den – neděle)
7. 12. 10.00		 Primátor Náchod B – Lokomotiva Trutnov
Mezinárodní turnaj mládeže „O pohár starosty města“
pátek 	19. 12.		 12.00–20.00
Kvalifikace – I. část
sobota 20. 12.		 8.00–20.00
Kvalifikace – II. část
neděle 	21. 12.		 8.00–13.00
FINÁLE
(jedná se o největší mládežnický mezinárodní turnaj v ČR)
42. ročník turnaje neregistrovaných „O pohár ředitele pivovaru Primátor Náchod, a. s.“
Turnaj je v plném proudu:
od 8. 12. se hraje denně – všední dny 16–22 hodin, soboty, neděle 9–18 hodin
TĚŠÍME SE NA KUŽELNĚ NA VÁS!

Krytý plavecký bazén v Náchodě
Pražská 178, 547 01 Náchod, www.sportnachod.cz
Plavání pro veřejnost o vánočních prázdninách
pondělí
22. 12. 2014
5.30–7.30
13.30–19
20–21 aquaaerobik
úterý
23. 12. 2014     	 5.30–7.30
13.30–20
středa
24. 12. 2014
zavřeno
čtvrtek
25. 12. 2014
z a v ř e n o		
pátek
26. 12. 2014		
13–18     
sobota
27. 12. 2014		
13–18
neděle
28. 12. 2014		
13–18
18–21 	 nudi
pondělí  	 29. 12. 2014
5.30–7.30
13.30–19
úterý
30. 12. 2014
5.30–7.30
13.30–20
středa  	 31. 12. 2014
zavřeno
čtvrtek  	   1. 1. 2015
zavřeno
pátek
2. 1. 2015
5.30–7.30
13.30–20
sobota
3. 1. 2015		
13–18
neděle
4. 1. 2015		
13–18
18–21 	 nudi
Rehabilitační plavání 	(pátek 7.30–9); 26. 12. 2014 se nekoná, 2. 1. 2015 se koná
Kondiční cvičení 	
(pondělí 15–16); 22. a 29. 12. 2014 se nekoná
Plavání pro vozíčkáře 	(středa 19–20); 24. a 31. 12. 2014 se nekoná
Aquaaerobik 	
(pondělí 20–21); 22. 12. 2014 se koná, 29. 12. 2014 se nekoná
Aquaaerobik 	
(čtvrtek 20–21); 25. 12. 2014. a 1. 1. 2015 se nekoná
Večerní plavání 	
(pátek 20–23); 2. 1. 2015 se nekoná

Sauna pro veřejnosto vánočních prázdninách
úterý
čtvrtek
pátek
neděle
úterý
čtvrtek
pátek
neděle

23. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
28. 12. 2014
30. 12. 2014
1. 1. 2015
2. 1. 2015
4 .1. 2015

15–20 	
zavřeno
z a v ř e n o 				
18-21 nudi
15–20 	
zavřeno
15–20
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků.
18–21 nudi
a hodně zdraví v roce 2015

Janeček překonal český rekord
na 400 m polohový způsob
Plavec Delfínu si na VC Brna také zajistil účast na MS v Kataru
Český pohár v plavání pokračoval
8. kolem v brněnském 25metrovém bazénu. Ozdobou byla účast stříbrných medailistů z MS a OH. Američan Eugene Godsoe
předvedl nejhodnotnější výkon VC a to na
50m znak. Michael Jamieson ze Skotska
skončil nejlépe stříbrný na 200m prsa za

čerstvým mistrem Evropy na 400m polohově  Maďarem Davidem Verraszto.
Právě Verrasztův skalp se nečekaně podařilo získat ve finále hlavního závodu VC
na 200m volný způsob – Memoriálu B. Kočaře – 20letému odchovanci náchodského
trenéra Romana Hakla, Pavlu Janečkovi.

Volejbal
v neděli 7. prosince 2014
KP I. ženy
SPORT KLUB Náchod
– TJ Baník Vamberk A
od 10.00 a 13.00 hod.
v neděli 14. prosince 2014
liga juniorek
SPORT KLUB Náchod – TJ TURNOV
od 10.00 a 13.00 hod.
Všem dobrým lidem
do nového roku 2015 štěstí
a zdar ve všem konání přeje
SOKOL Náchod. Zároveň zveme členy a příznivce Sokola
na tradiční novoroční setkání v neděli
4. ledna od 14 h v sokolovně.
Program a další podrobnosti jsou zveřejněny ve vývěsných skříňkám na sokolovně, u autobusové zastávky u soudu
a na Plhově.
Pro všechny náchodské občany nabízíme i v roce 2015 pravidelný pohyb v našich oddílech od dvouletých dětí s dospělým, přes žákovské oddíly, oddíl sportovní
gymnastiky pro pohybově nadané děti,
kondiční cvičení žen, cvičení na nářadí
a nohejbal mužů, cvičení těla s duchem
žen a mužů i se zdravotními problémy
v oddíle integrální jógy a pro tancechtivé
páry v tanečním klubu. Rádi přijmou nové
členy i sportovní oddíly karate a rokenrol. Kdy kdo cvičí se opět najde ve skříňce na sokolovně.
Janeček si v sobotním finále vylepšil své
osobní maximum na 1:47,52.
Závodníci z 10 zemí se snažili plnit limity na prosincové MS v katarském Dauhá. To se podařilo Janu Šeflovi a také Pavlu Janečkovi už v nedělních rozplavbách
na 400m polohově. Ten v odpoledním finále dobře rozvrhl své síly za Verrasztem
a vymazal z českých tabulek po 7 letech
český rekord Květoslava Svobody časem
o 15 setin kvalitnějším – 4:13,03.
Druhé stříbro pak přidal na poloviční
trati, kde dohmátl právě za maďarským
reprezentantem. Do dějiště plaveckého
MS v Kataru Dauhá odlétá nakonec 29.
listopadu celkem 8 českých plavců a šest
plavkyň. Šampionát se uskuteční ve dnech
3.–7. prosince.			    (pj)

prosinec 2014

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
Náchodský výtvarný podzim
– 31. ročník přehlídky umění regionu.
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika).
Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin,
včetně vánočních a novoročních svátků. Na Štědrý den od
9 do 12 hodin, na Nový rok od 13 do 17 hodin.
Program pro maminky s dětmi
– ve spolupráci s mateřským centrem Macíček
Během setkání se děti seznámí s výtvarnou aktivitou, která
bude přizpůsobena jejich věku. Součástí programu bude zpívání nebo říkanka a krátké cvičení. Maminky si budou moci
prohlédnout výstavu Náchodský výtvarný podzim.
V pondělí 8. prosince od 9.30 se uskuteční program pro
děti ve věku 1–2 roky, v pátek 12. prosince od 9.30 pro děti
ve věku 2–4 roky. Vstupné 10 Kč/dítě. Přihlášky prosíme
na email: vysatova@gvun.cz nebo na tel. 491 427 321, případně v mateřském centru u Mgr. Denisy Pokorné na mc@deckonachod.cz, tel: 774 635 232.
Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Čekání na Štědrý večer
Přijďte si s dětmi užít příjemnou atmosféru pár dní před
Štědrým dnem, popovídat si o vánočních zvycích a zazpívat
si společně koledy v prostoru zámecké jízdárny. Program se
uskuteční 20. prosince od 14 do 16 hodin. Přihlášky prosíme nejpozději dva dny předem na email vysatova@gvun.cz
nebo na tel. 491 427 321. Prosíme o sdělení počtu dětí a jejich
věk. Vstupné 35 Kč/dítě. Na setkání s Vámi se těší Mgr. Markéta Vyšatová a Mgr. Vlastislav Tokoš.

GALERIE, MUZEUM

Přehled kulturních akcí
v prosinci 2014 v Regionálním muzeu Náchod
Chvála píli včel
Do 31. 1. 2015 je možné ve výstavní síni regionálního muzea (roh
Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu, která připomíná
dějiny včelařského spolku založeného v roce 1893. Výstava provoněná vůní medu představuje historické i moderní nástroje,
které včelaři při své práci používají, a je doplněna historickými
dokumenty především ze sbírek náchodského archivu. Vedle dějin místních včelařských spolků se návštěvníci poučí o práci včelařů i o zajímavostech ze života včelího společenstva. Pořádána
je ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem v Kačině, muzei v Turnově, Trutnově, Vrchlabí a Jičíně, zajímavé předměty zapůjčili rovněž včelaři z regionu. Koncipována je pro všechny věkové kategorie a doplněna řadou doprovodných akcí. Otevřeno
denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. Ve dnech 24., 25., 31. 12.
2014 a 1. 1. 2015 zavřeno, v pátek 26. 12. 2014 bude otevřeno.
Krása s vůní perníku
Do 1. 2. 2015 probíhá v budově stálé expozice na Masarykově
nám. čp. 18 výstava, na níž může návštěvník zhlédnout jednoduché i složitě vyřezávané dřevěné formy, do kterých se v minulých stoletích tlačilo perníkové těsto. Ty jednodušší bývaly
často prací samotných perníkářů, složitější pak dílem profesionálních řezbářů. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17
hod. Ve dnech 24., 25., 31. 12. 2014 a 1. 1. 2015 zavřeno, v pátek
26. 12. 2014 bude otevřeno.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí čp. 18, otevřeno je denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin. Ve dnech 24., 25., 31. 12. 2014 a 1. 1. 2015
zavřeno, v pátek 26. 12. 2014 bude otevřeno. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky
na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938, s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu – je otevřeno pouze
pro předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, 491 426 047, 491 423 248
nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01
Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
Hronov
Křehké kouzlo Vánoc
Ve dnech 4. 12. 2014 až 4. 1. 2015 pořádá Regionální muzeum
v Náchodě v Jiráskově rodném domku v Hronově výstavu, která návštěvníky seznámí s tradicí zdobení vánočního stromku
a historií vánočních ozdob. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12,
13–16.30 hodin. Ve dnech 24., 25., 31. 12. 2014 a 1. 1. 2015 zavřeno, v pátek 26. 12. 2014 bude otevřeno.
Police nad Metují
Zimní radovánky
Ve dnech 13. 12. 2014 až 4. 1. 2015 pořádá Regionální muzeum
v Náchodě ve staré polické škole “Dřevěnce“ výstavu Zimní radovánky připomínající zimní sporty a další zábavy, jež kouzlo
zimy nabízí. Vernisáž proběhne v pátek 12. prosince od 16 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–16.30 hodin. Ve
dnech 24., 25., 31. 12. 2014 a 1. 1. 2015 zavřeno, v pátek 26. 12.
2014 bude otevřeno.

25

26

POHOTOVOST, DÉČKO

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
6. 12. a 7. 12.
		
13. 12. a 14. 12.
		
20. 12 a 21. 12.
		
24. 12.
		
25. 12.
		
26. 12.
		
27. 12. a 28. 12.
		
1. 1. 2015
		

MUDr. Jiří Sedláček
Kostelecká 1204,            
Náchod
Tel.: 491 426 926
MUDr. Simona Ságlová Ph.D.
ZŠ Malecí
Nové Město nad Metují
Tel.: 491 520 373
MUDr. Vladimír Semerák
Denisovo nábřeží 665,    
Náchod
Tel.: 491 424 921
MUDr. Jan Klimek
Českých bratří 407,            
Náchod
Tel.: 491 427 603
MUDr. Vlasta Hýblová
Hálkova 367,                  
Náchod
Tel.: 491 428 636
MUDr. Milan Hýbl
Hálkova 367,                  
Náchod
Tel.: 491 428 636
MUDr. Jan Šnajdr
Náchodská 548,                 
Velké Poříčí
Tel.: 491 482 850, 777 905 047
MUDr. Blanka Hulánová	 Smetanova 144
Nové Město nad Metují
Tel.: 491 428 502

PROGRAM
prosinec

www.decko–nachodincz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 5. 12. od 16.00 hodin ve velkém
sále – MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Zábavný program při čekání na návštěvu Mikuláše s družinou, tradiční mikulášské hry, soutěže, tanec a písničky, čertovský kvíz a odměny NEJEN pro děti,
na konci nadílka od Mikuláše. Vstupné
30 Kč/ osoba, děti do 2 let a držitelé ZTP
vstup zdarma, vstupenky v předprodeji na recepci Déčka od 24. listopadu. Balíček pro Mikuláše označte jménem obdarovaného dítěte a předejte na recepci
před programem.
pátek 5. 12. od 15.00 do 17.00 hodin Keramika na zkoušku – MIKULÁŠSKÁ DÍLNA
Pro zájemce z řad veřejnosti bude i letos
každý první pátek v měsíci otevřena keramická dílna pro rodiče s dětmi. Vhodné
pro děti i dospělé, děti do 6 let v doprovodu rodičů. S sebou: pracovní oděv, přezůvky, jednorázové vstupné: 30 Kč. Informace
podá Bc. T. Išová (tel. 774 223 296).
8.–12. 12. – VÁNOČNÍ VÝSTAVA DÉČKA
Tradiční adventní výstava v prostorách
Městské knihovny Náchod: Po 9–17, Út, St
a Čt 9–18, Pá 9–16. Zakoupením přispějete
na provoz chovatelských kroužků Déčka,
krmení chlupatých kamarádů atd. (vítáme i dobrovolné příspěvky – můžete přinést i přímo krmení – seno, zrní, tvrdý
chléb na výstavu či do Déčka). Slavnostní
zahájení výstavy v pondělí 8. 12. v 16.00
h. a další vánoční vystoupení: úterý 9. 12.
v 10.00 h. sboreček Srdíčko (MŠ Vančurova Náchod). Ve středu 10. 12. od 18.00 h.
před knihovnou – ZPÍVÁNÍ S DENÍKEM –
přijďte si s námi zazpívat nejznámější české koledy. Info: T. Išová (tel. 774 223 296).
sobota 13. prosince od 17.00 hodin
ve velkém sále – DD DISKOTÉKA PRO
TEENAGERY – ČERTOVSKÁ PARTY
Vstup 30 Kč, bližší informace podá Jaroslav Karásek (tel.: 775 223 919).

neděle 14. 12. od 14.00 do 18.00 hodin
– KREATIVNÍ WORKSHOP FIMO
Modelování z polymerové hmoty FIMO,
pro dospělé v rámci kreativního klubu.
Čtyřhodinový kurz s profesionální lektorkou není vhodný pro úplné začátečníky. S sebou: přezůvky, pracovní oděv,
veškeré pomůcky a materiál jsou v ceně.
Cena: 500 Kč (pro členky kreativního klubu 400 Kč). Info a přihlášky (do 10. 12.) Tel.
774 223 296 – Bc. T. Išová.
čtvrtek 25. 12. na Masarykově náměstí za kostelem – JIŽ DVACÁTÝ ŽIVÝ BETLÉM V NÁCHODĚ. Představení se konají
v 15.00, 16.00 a v 17.00 hodin, v 19.00 hodin bude Živý Betlém na Žernově. Představení nově také ve VELKÉM POŘÍČÍ NA NÁMĚSTÍ V NEDĚLI 21. 12. v 16 A 17 HODIN.

POBYTOVÉ AKCE VE SPOLUPRÁCI
S DUHOU BARTOŇKA
víkend 5.–7. 12.
SKI VÍKEND NA HORÁCH
Víkend pro mládež, instruktory a vedoucí, kteří chtějí prožít společné chvíle mimo
městské prostředí, poznat základy na lyžích a prkně, netradiční aktivity na sjezdovce a další hry a programy, zimní aktivity a příjemné chvíle u kytary. Více info.:
Bc. G. Weinlich na tel.: 775 223 292.
víkend 12.–14. 12.
VÁNOCE V KRKONOŠÍCH „ČERTOVINY“
Tradiční vánoční víkend v Krkonoších pro
děti od 6 do 15 let. Program víkendu je
zaměřen nejen na vánoční zvyky a obyčeje, ale i na zimní hry, sněhové dovádění, bobování, sešup v tobogánu, netradiční zábavné čertoviny, vyrábění svíček
a nebude chybět ani vánoční překvapení.
Více informací: Bc. Gerd Weinlich na tel.:
775 223 292.

MATEŘSKÉ CENTRUM MACÍČEK
pátek 5. prosince od 10.00 hodin ve velkém sále – MIKULÁŠ S ČERTÍKY
MC Macíček navštíví Mikuláš s andělem
a veselými čertíky, kteří si připravili úkoly a hrátky pro děti. Vstupné 50 Kč/dítě,
balíčky pro děti zanechte před progra-

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

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

29. 11. 2014
6. 12. 2014
13. 12. 2014
20. 12. 2014
3. 1. 2015
10. 1. 2015

Perníková chajda
Čertimlýn
Perníková chajda

mem s popiskem na recepci Déčka. Přihlášky předem přijímá Mgr. Denisa Pokorná – tel.: 774 635 232 nebo na mc@
deckonachod.cz.
pondělí 8. prosince od 9.30 hodin v Galerii výtvarného umění – VÝTVARNIČENÍ pro děti 1–2 roky
pátek 12. prosince od 9.30 hodin v Galerii výtvarného umění – VÝTVARNIČENÍ pro děti 2–4 roky
Seznámení s výtvarnou aktivitou, která
bude přizpůsobena věku. Součástí programu bude zpívání nebo říkanka a krátké cvičení. Rodiče si mohou prohlédnout
výstavu Náchodský výtvarný podzim.
Vstupné 10 Kč/dítě – na místě. Na akci je
nutné se předem přihlásit na: mc@deckonachod.cz nebo emailvysatova@gvun.cz
nebo na tel. 491 427 321.
středa 17. prosince od 10.00 hodin
– ANDĚLSKÝ DEN pro děti od 2 let
pátek 19. prosince od 10.00 hodin
– ANDĚLSKÝ DEN do 2 let
Na Déčko se za dětmi a jejich rodiči slétnou andělé s vánočními zvyky a koledami. Přijďte nasát vánoční atmosféru.
Vstupné: 50 Kč/dítě, přihlášky přijímá
Mgr. Denisa Pokorná na tel: 774 635 232,
na mc@deckonachod.cz nebo v herně MC
  Mateřské centrum Macíček Vás zve k pravidelným setkáním Kuřátek, Zajíčků a miminek plných říkadel, písniček a cvičení s Denisou a Kristýnkou.

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO
A ICM PRO MLÁDEŽ
ve čtvrtek 18. 12 od 17.00 hodin v klubu Hnízdo – VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB
Načerpejte vánoční atmosféru s námi
v klubu Hnízdo při výrobě vlastních vánočních ozdob, společně se podělíme
o zkušenosti a kreativní nápady.
Těší se na Vás Markéta Čejpová.
Více informací o jednotlivých akcích najdete na www.decko-nachod.cz.

prosinec 2014

Senior klub „Harmonie 2“
středa 3. 12. od 15 hod. „Mikulášská zábava“ s hudebním doprovodem „FRČÍ“ p. F. Čížka, kterou pro své členy pořádá ÚO diabetiků, program zajišťuje p. Hana Holá. Občerstvení zajištěno.
čtvrtek 4. 12. od 14 hod. „Rozvoj osobnosti k vyššímu vědomí“, povídání o smyslu života, jak prožít klidné a radostné stáří – besedu připravila dipl. homeopat. p. Kateřina Hofmanová.
čtvrtek 11. 12. od 14 hod. „Vánoční koncert“ žáků ZUŠ z Police nad Metují pod vedením pana učitele Fialy. Přijďte si poslechnout a podpořit mladé talenty.
čtvrtek 18. 12. od 14 hod. „O Vánocích jsem doma“ – posezení u stromečku s koledami v podání A. Rieu a jeho orchestru.
pondělí 29. 12. od 14 hod. „Silvestrovská zábava“, kdy nám
zahraje p. František Čížek „FRČÍ“ – přijďte si zazpívat i zatančit,
občerstvení bude zajištěno.
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz
PODĚKOVÁNÍ

Další rok, vyplněný dobrovolnickou prací, se chýlí ke konci.
Jsme rádi, že větší část výboru dokáže i přes zdravotní handicap oslovit a zapojit do různých činností naše členy – seniory.
Redakce – ve složení O. Frühaufové, M. Čiháčka, O. Volhejna
(foto), J. Másla a J. Feltla, vytváří dokumenty, zprávy, a tak se
na našich webových stránkách od doby jejich založení v r. 2009
vytvořila pěkná prezentace. Věříme, že informace a práce v rámci programu „Veselý senior“ oslovuje naše členy a sympatizanty a má v daném prostoru i sociální význam. Chtěli bychom vyzvednout velký přínos spolupráce s Městským úřadem Náchod,
za který moc děkujeme. Naše poděkování patří všem sympatizantům a pomocníkům za nezištnou pomoc, těšíme se na další
v r. 2015, přejeme hodně zdraví, štěstí a vše dobré :-).
Za výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček, Jaroslav Feltl, Božena Řeháková, Marie Bonková, Alena Balážová, Josef Bartoš,
Otto Volhejn, Jaroslava Balcarová, Karel Sýkora, Jiří Vondrouš,
Petr Holinský.

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

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka
603 861 275, výpomocný duchovní p. Václav Hejčl 776 283 073,
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409, www.nachod.farnost.
cz, email: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa od 8.15 do 10.00 a od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 do 10.00,
v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00,
ne 7.30, 9.00; v kostele sv. Michaela pro děti a mládež ne 10.15.
Zpívání a povídání o Bohu „Andělka“ pro předškoláky a menší
školáky každý pátek od 17.00 na děkanství. Společenství mladších manželů, setkání nad Písmem s modlitbou se koná v neděli od 20.00. Modlitební setkání "Modlitby matek" vždy 2. neděli
v měsíci od 19.30 a poslední pátek v měsíci po mši sv. Modlitební
setkání v kostele sv. Michaela každý 2. čtvrtek v měsíci od 19.00.

SENIOR KLUB, SZP, CÍRKVE
Farnost Náchod, KDU-ČSL a společenství mladších manželů Vás
zvou na mši sv. při svíčkách a tak trochu jiný Mikulášský večer
pro děti a dospělé o světle a tmě v pátek 5. 12. od 17.00 v kostele sv. Michaela. Příležitost k přijetí svátostí smíření v kostele sv. Vavřince před každou ranní a večerní mší sv. (kromě 24.
a 25.12.). Mimořádné zpovídání se uskuteční ve dnech 18., 19.,
22., 23. 12. od 9.00 do 10.00 a od 15.00 do 18.00. Existuje možnost navštívení nemocných knězem v předvánoční době. Zájemce o návštěvu a přijetí svátosti prosíme o telefonickou domluvu
termínu a místa. Podrobností v ohláškách a na www stránkách.
Příležitost ke společnému přijetí svátostí pomazání nemocných
bude ve dnech 17., 18. a 19. 12 při mších sv. v kostele sv. Vavřince. Adventní koncerty v kostele sv. Vavřince: 5. 12. v 19.00 koncert Tomáše Savky, Kamily Nývltové a Renaty Drossler; 12. 12.
v 19.00 koncert Jitky Zelenkové a Lva Rybalkina (v tento den
bude sloužena mše svatá již v 17:00), 18. 12. v 19.00 koncert Ave
Maria. Učinkují: Ema Hubáčková, operní pěvkyně, Vladimír Župan, klavírní virtuos, 21. 12. v 15.30 vánoční koncert pěveckého sboru HRON. Na Štědrý den 24. 12. mše sv. budou podle pořadu: ve 13.30 v kapli v Žernově; v 15.00 v kostele sv. Vavřince pro
rodiny s dětmi; ve 22.00 v kapli v České Čermné a v kapli ve Vysokově a ve 24.00 v kostele sv. Vavřince a v kostele ve Studnici.
V kapli v Pavlišově se uskuteční pásmo koled od 22.00. Letos to
už je 156 let, kdy se vystavuje o Vánocích v děkanském kostele
velký betlém. Máte možnost si ho prohlédnout 25., 26. prosince 2014 a 1. ledna 2015. V těchto dnech bude kostel přístupný
veřejnosti od 7.00 do 10.30 a od 14.00 do 16.00 kromě času, kdy
budou slouženy mše sv. v 7.30 a 9.00 (cca 45 min.). Na Silvestra
31. 12. a na Slavnost Panny Marie 1. 1. budou mimořádně navíc
mše sv. v kostele sv. Vavřince v 15.00.
Všem čtenářům Zpravodaje a občanům Města Náchoda jménem naší
farnosti přeji krásné, spokojené, požehnané, radostné a v pohodě ducha prožité vánoční svátky. P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka, děkan.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli
v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě,
v 10.30 hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě 9. 12. od 9.30 hod. V neděli
14. 12. v 10.00 hod. rodinné bohoslužby v Náchodě ve sborovém
domě s dětskou vánoční hrou „Čtvrtý mudrc“. Spojené schůzky
dětí a mládeže při nacvičování vánoční hry ve sborovém domě
v Náchodě ve dnech 5. 12., 6. 12. a 13. 12. vždy od 17.00 hodin.
V pátek 19. 12. opět ve sborovém domě v Náchodě sejití střední
generace s hostem Emilem Balážem – besedování o romské hudbě, společné zpívání i vyprávění o adventu. Sváteční bohoslužby: Na Štědrý den 24. 12. nešpory ve sborovém domě v Náchodě od 15.00 hod. a „půlnoční“ v evangelickém kostele v Šonově
od 22.00 hodin. Na Hod Boží vánoční 25. 12. bohoslužby se slavením svaté večeře Páně v Náchodě od 9.00 a v kostele v Bohuslavicích od 14.00 hod. Společné rozloučení se starým rokem při
nešporách v Náchodě ve sborovém domě 31. 12. v 17.00 hodin.
Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

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

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

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

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod informuje v prosinci 2014
Přejeme všem čtenářům klidné a krásné prožití vánočních dní s pěknou knížkou.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 2. 12.
v dopoledních hodinách.

9. vánoční výstava spolku SANA
29. 11. – 6. 12. 2014
Městská knihovna Náchod, 2. patro

Výstavy
  Na vánoční cestě
Výstava stacionáře Cesta 4.–5. 12. (hala)
  Děti dětem
8.–12. 12. vánoční výstava Déčka Náchod (hala)
  Z historie náchodské knihovny
Od 25. 11. výstava fotografií a dalších knihovnických pokladů
v hale knihovny.
  Předvánoční výstava spolku SANA plakát v příloze
Od 29. 11. do 6. 12. Keramika, šátky, šperky, výrobky ze dřeva,
vlny, drátků, proutí, vánoční dekorace. Začíná advent, přijďte se
inspirovat do studovny a udělat si radost.

Keramika, šátky, šperky, výrobky ze dřeva, vlny, drátků, proutí,
vánoční dekorace.
Začíná advent, přijďte se inspirovat a udělat si radost.

Náchodská univerzita volného času – 9. semestr
  8. 12. Ing. Marcela Anderlová – Finanční gramotnost
Vstup pouze na průkazky NUVČ, Pro ostatní zájemce po ústní
dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.
  VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ
18. 12. v 16 hodin Vás zveme na koncert ZUŠ Náchod

Oddělení pro děti
  Malé adventní soutěžení
Již tradičně od Adventu do Vánoc si mohou děti zkrátit čekání na Ježíška malým soutěžením v dětském oddělení knihovny.
  Jak vypadá práce mezinárodní humanitární organizace Lékařů bez hranic? Přijďte si poslechnout přednášku MUDr. Jana
Trachty z Kliniky dětské chirurgie FN Motol. O svých zážitcích
z Haiti a Konga bude vyprávět v pátek 9. ledna od 17.00 hodin
ve studovně.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na www.mknachod.cz. (Vo)
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová,
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba a Mgr. Věra Vlčková. Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Grafická úprava Garmond DTP studio a tisk, tel.: 491 420 239. Číslo 12/2014
vychází 1. 12. 2014. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změny v programech zodpovídají pořadatelé jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznačené
a nepodepsané příspěvky pořídila redakce. Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 547 01, tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 18. 11. 2014.
Uzávěrka lednového čísla bude již 10. 12. 2014!

tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

prosinci

PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V MĚSÍCI listopadu 2014 NAJDETE NA STRANĚ 21 NÁCHODSKÉHO ZPRAVODAJE
1. po. 3. st pouze v 17 h. – 3D
2. úterý pouze v 17 h. – 2D

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Superšpióni se nerodí… oni se líhnou! Rodinnou animovanou komedii uvádíme v českém znění ve 2D i 3D verzi. Vstupné 3D verze 140 Kč (děti 120 Kč), 2D verze 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

1. pondělí pouze v 19.15 h.
2. úterý pouze v 19.15 h.

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2

3. středa pouze v 19.15 h.

Už mají po krk toho, aby se věčně zodpovídali svým nadřízeným. Proto se rozhodnou začít podnikat na vlastní pěst a hlavně – být vlastními šéfy… Chris Pine, Christoph Waltz a Jason Bateman
v hlavních rolích komedie, uváděné s českými titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

POHÁDKÁŘ

Příběh muže mezi dvěma ženami, příběh o vášni, touze, podvodu a lži a věčném odpouštění, vznikl podle knihy spisovatelky Barbary Nesvadbové a scénáře Marka Epsteina. V hlavních rolích moderní lovestory Eva Herzigová, Jiří Macháček a Aňa Geislerová, v dalších rolích Matěj Hádek, Anna Linhartová, Mariana Kroftová a Jiří Dvořák. Režie Vladimír Michálek.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

4. čtvrtek pouze v 17 h.
5. pátek pouze v 19.30 h.
6. sobota pouze v 17 h.

MODELKY S.R.O.

4. čtvrtek pouze v 19 h.
5. pátek pouze v 17.30 h.
6. sobota pouze v 19 h.
7. neděle pouze v 19.15 h.

NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO

5. pátek pouze v 15.30 h. – 3D
6. sobota pouze v 15 h. – 2D
7. neděle pouze ve 13.45 h. – 3D

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Superšpióni se nerodí… oni se líhnou! Rodinnou animovanou komedii uvádíme v českém znění ve 2D i 3D verzi. Vstupné 3D verze 140 Kč (děti 120 Kč), 2D verze 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

8. pondělí pouze v 19 h.

INTERSTELLAR

Úplně blonďatá komedie… Dvě někdejší kamarádky, nyní nesmiřitelné rivalky a ikony českého módního světa, si dělají naschvály, sabotují módní přehlídky, pomlouvají se a předhánějí se, která získá
nový módní objev. Když se pak na scéně objeví tvář mladičké dívky, jež všem svou krásou doslova vyrazí dech, svedou boj o to, která z nich ji uloví do své stáje. Kolotoč bláznivých situací a komických
scén začíná. Hrají Regina Rázlová, Evelyna Steimarová, Nikol Moravcová, Martin Písařík, Martin Kraus, Aneta Krejčíková a další. Režie David Laňka a Tomáš Magnusek. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.
Jim Carrey a Jeff Daniels se vrací ke svým legendárním rolím Lloyda a Harryho v pokračování bláznivé filmové grotesky, ve které se za těch dvacet let změnilo mnohé, kromě jejich tuposti… Režiséři filmu, bratři Peter a Bobby Farrelly, naše hrdiny posílají na cestu ve snaze nalézt dceru, o které Harry nikdy netušil, že má, a chopil se tak zodpovědnosti, kterou by mu nikdy nikdo neměl svěřit. České titulky. Vstupné 140 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Zánik Země nebude naším koncem… Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice naší galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov. V hlavních rolích dobrodružného akčního sci-fi filmu režiséra Christophera Nolana (mj. trilogie „Temný rytíř“, nebo „Počátek“) Matthew
McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Irwin, Ellen Burstyn a Michael Caine. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
8. pondělí pouze v 17 h.
9. úterý pouze v 17.30 h.

JAK JSME HRÁLI ČÁRU

10. středa pouze v 17 h.

POHÁDKÁŘ

Na některých místech se dospívá rychleji… Pod řekou Moravou prý vede tunel, kterým se dá zdrhnout do Rakouska. Jen je potřeba ho najít. Dobrodružný rodinný film, odehrávající
se na československo-rakouském pomezí v šedesátých letech minulého století. Hrají Milan Lasica, Libuše Šafránková, Ondřej Vetchý, Richard Labuda, Szidi Tobias a další. Režie Juraj Nvota.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Příběh muže mezi dvěma ženami, příběh o vášni, touze, podvodu a lži a věčném odpouštění, vznikl podle knihy spisovatelky Barbary Nesvadbové a scénáře Marka Epsteina. Má podobu takřka detektivního příběhu. Kapitán Rott pátrá po totožnosti těla nalezeného v řece a díky tomu se dostává doprostřed příběhu muže, který si prostřednictvím lži budoval vlastní svět a díky tomu dokázal
žít dva odlišné životy… Režie Vladimír Michálek. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

10. středa pouze v 19.15 h.

ŽELEZNÁ SRDCE
Válka nikdy nekončí tiše… Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy velení tanku Sherman
a vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele…. V hlavní roli válečného akčního dramatu Brad Pitt. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

11. čtvrtek pouze v 19.30 h.

PŘÍBĚH MARIE
Z temnoty ke světlu… Tento malý zázrak se odehrál ve Francii na konci 19. století. Drama o dívce, která se naučila normálně žít, ač byla od narození hluchá a slepá. Zásluhu na tom má mladá řádová sestra Marguerite, která uspěje díky nekonečné trpělivosti, vlastní radostné víře a ochranitelské lásce k mladé Marii. Naučí ji vlastní znakovou řeč založenou na dotycích rukou. Marie Heurtinová se díky tomu později naučí Braillovo písmo, psát na stroji, šít, plést, naučila se dějepis, zeměpis a stala se z ní půvabná mladá žena. A její příběh je považován za zázrak.
České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

11. čtvrtek v 00.01 h. – 2D TIT.
11. čtvrtek v 16.30 h. – 3D DAB.
12. pátek – v 16.30 h. – 2D DAB.
12. pátek – v 19.30 h. – 3D TIT.
13. sobota – ve 14 h. – 3D DABING
14. neděle – v 16 h. – 3D DABING
14. neděle – v 19 h. – 2D TITULKY
15. pondělí – v 16.30 h. – 3D DAB.
16. úterý – v 16.30 h. – 2D DAB.
17. středa v 19 h. – 3D DABING

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Závěrečná část filmové trilogie režiséra Petera Jacksona, natočená podle oblíbeného románu spisovatele J. R. R. Tolkiena. Uzavírá se tak epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků, kterým se v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, avšak nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. S tím, jak se stahují mračna stupňujícího se konfliktu, jsou Trpaslíci, Elfové a Lidé postaveni před volbu, zda se sjednotí či budou zničeni. Budoucnost Středozemě visí na vlásku a v epické bitvě pěti armád bojuje Bilbo o život svůj i svých přátel. Hrají Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett, Elijah Wood, Evangeline Lilly, Hugo Weaving, Ian McKellen, Luke Evans, Martin Freeman, Orlando Bloom, Richard Armitage. Film uvádíme ve 3D i 2D verzi, v českém znění
i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži přístupný.

15. pondělí pouze v 19.30 h.
16. úterý pouze v 19.30 h.
17. středa pouze v 17 h.

RALUCA

18. čtvrtek pouze v 17 h.
19. pátek pouze v 17 h.
21. neděle pouze ve 13 h.
22. pondělí pouze v 16.30 h.
23. úterý pouze v 16.30 h.

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY

19. pátek pouze v 15.15 h.
22. pondělí pouze ve 14.30 h.
23. úterý pouze ve 14.30 h.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

18. čtvrtek pouze v 19 h. – 3D TIT.
19. pátek pouze v 19 h. – 2D DAB.
20. sobota v 18 h. – 3D DAB.
21. neděle v 19 h. – 2D TIT.
22. pondělí v 18.30 h. – 3D DAB.
23. úterý v 18.30 h. – 3D DAB.

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Závěrečná část filmové trilogie režiséra Petera Jacksona, natočená podle oblíbeného románu spisovatele J. R. R. Tolkiena. Film uvádíme ve 3D i 2D verzi, v českém znění i s českými titulky.
Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč Mládeži přístupný.

24. středa
ŠŤEDRÝ DEN – 10 a 14 h.

PADDINGTON

25. čtvrtek v 18 h. – 3D DABING
26. pátek v 16 h. – 2D DABING
27. sobota v 19.30 h. – 3D TIT.
28. neděle v 17 h. – 3D DABING
29. pondělí v 19.30 h. – 2D TIT.
30. úterý pouze v 19 h. – 3D DAB.
LEDEN 2015
1. čtvrtek v 18 h. – 2D DABING

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Vzbouřil se proti impériu a změnil svět… Vyrostli jako bratři, ale stali se z nich nepřátelé na život a na smrt – egyptský faraón Ramses a Mojžíš, nalezenec, který se stal legendou. Jiná legenda, režisér Ridley Scott, převedla jejich nesmrtelný příběh na filmové plátno. Tvůrce Gladiátora tak dostal šanci znovu předvést, jak má vypadat pravý historický velkofilm – jako přehlídka dechberoucích
obrazů a působivých bitevních scén, ale zároveň jako neobyčejný lidský příběh, ovládaný těmi nejzákladnějšími emocemi – láskou, nenávistí a touhou po moci. Hrají Christian Bale, Joel Edgerton,
Aaron Paul, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, Indira Varma a John Turturro. Film uvádíme ve formátu 3D i 2D, v českém znění i s českými titulky.
Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

25. čtvrtek pouze v 16 h.
26. pátek pouze v 19 h.
28. neděle pouze ve 20 h.
30. úterý pouze v 17 h.

HODINOVÝ MANŽEL

27. sobota v 16.30 h. – 2D DABING
29. pondělí v 16.30 h. – 3D DAB.
LEDEN 2015
2. pátek v 16.30 h. – 3D DABING

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Závěrečná část filmové trilogie režiséra Petera Jacksona, natočená podle oblíbeného románu spisovatele J. R. R. Tolkiena. Film uvádíme ve 3D i 2D verzi v českém znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži přístupný.

28. neděle pouze v 15 h.
30. úterý pouze v 15 h.
LEDEN 2015
1. čtvrtek pouze v 16 h.
2. pátek pouze ve 14.30 h.
3. sobota pouze v 15 h.
4. neděle pouze v 15 h.

PADDINGTON

31. středa pouze v 15 h.

TŘI BRATŘI

Když chlap potká femme fatale, je ochoten podstupovat více rizika než je zdrávo. Může se rozběhnout takový kolotoč, ve kterém není schopen zvládat každodenní situace, protože nepoznává sám sebe,
obzvláště když je to bývalý polda, který si nechce připomínat nic ze své minulosti. Ale připomenou mu ji jiní… A to od chvíle, kdy se mu do života připlete svůdná Raluca. Je to náhoda, osud, nebo
na něj někdo nastražil past? Sex, vražda, velké odhalení a drsné připomenutí proklaté minulosti v erotickém krimi thrilleru režiséra Zdenka Viktory. V hlavních rolích Jan Dolanský a Malvína Pachlová.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Ještě jedna noční směna a Země bude zachráněna… Připravte se na nejdivočejší a nejdobrodružnější Noc v muzeu všech dob. Jejím hlavním hrdinou je opět nejznámější noční hlídač na světě Larry
(v podání Ben Stillera), který pracuje v Americkém přírodovědném muzeu v New Yorku. A právě zde každou noc ožívají muzejní exponáty. Za tímhle neuvěřitelným kouzlem stojí mystická zlatá deska pocházející ze starověkého Egypta, která je tím pádem nejvzácnějším exponátem muzea, aniž o tom má kdokoliv kromě Larryho tušení. Ve své poslední filmové roli se objeví v této rodinné dobrodružné komedii i Robin Williams. Film uvádíme v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Animovaný pohádkový příběh, natočený na motivy světoznámé pohádky Hanse Christiana Andrsena. Jak vysvobodit zemi z věčného sněhu a mrazu poté, co sněhová královna uvalila na zemi kletbu a všude zavládla nekonečná zima? České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

Republiková předpremiéra!
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče. Kdekoliv se objeví, začnou se dít neuvěřitelné věci. Svými ztřeštěnými nápady často převrátí celý dům vzhůru nohama a způsobí neskonalý chaos. Svým úsměvem a dobrým srdcem si však nakonec získá srdce každého a vše se v dobré obrací... ale jen do okamžiku, kdy si ho všimne zákeřná ředitelka místního muzea, která z něj chce udělat vycpaný exponát... Rodinná komedie, uváděná v českém znění, je inspirovaná slavnými
romány Michaela Bonda. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

Vrtat a bušit! Čtyři plavci – hráči vodního póla, se ocitnou na dně. Ti zoufalci i na dně bazénu dokonce bydlí. Aby se zachránili, zkusí provozovat „pochybnou“ živnost „hodinový manžel“. A opravdu opravují domácnosti rozličným dámám – ale jak se časem ukáže, nejen domácnosti. A co na to jejich partnerky? V hlavních rolích české komedie Bolek Polívka, David Matásek, David Novotný
a Lukáš Latiňák, v dalších rolích Eva Holubová, Jitka Čvančarová, Lenka Vlasáková, Nina Divíšková, Zuzana Norisová a Simona Babčáková. Režie Tomáš Svoboda. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče. Kdekoliv se objeví, začnou se dít neuvěřitelné věci. Svými ztřeštěnými nápady často převrátí celý dům vzhůru nohama a způsobí neskonalý chaos. Svým úsměvem a dobrým srdcem si však nakonec získá srdce každého a vše se v dobré obrací... ale jen do okamžiku, kdy si ho všimne zákeřná ředitelka místního muzea, která z něj chce udělat vycpaný exponát... Rodinná komedie, uváděná v českém znění, je inspirovaná slavnými
romány Michaela Bonda. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

Na závěr letošního roku uvádíme nejúspěšnější český film roku 2014! Česká filmová pohádka režiséra Jana Svěráka se spoustou dobrodružství, překvapivých situací, ale také spoustou laskavého
humoru. Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a snad také láska…Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. V dalších rolích filmu Jiří Lábus, Zuzana Norisová, David Matásek, Ivana Chýlková, Oldřich Kaiser, Miroslav Táborský, Zdeněk Svěrák, Bolek Polívka, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš a Oldřich Vlach. Více informací o filmu na http://www.3bratri.cz/ Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

Novoroční ohňostroj v Náchodě
Masarykovo náměstí – 1. 1. 2015 v 18.00 hodin

www.nsuvadi.cz
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