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Zveme vás na tradiční
živý Betlém 25. 12. 2015

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v prosinci
Úterý
1. 12. 2015
v 19.00 hodin

Na lehokole okolo Polska
Cestopisné promítání Martina Adámka
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 12. 11. 2015

Čtvrtek
3. 12. 2015
v 19.00 hodin

Vánoční koncert
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Dirigent: Jindřich Roubíček
Sólisté: Karel Untermüller – viola
Josef Vlach – housle
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 90, 80, 60 Kč
Předprodej od 12. 11. 2015

Středa
9. 12. 2015
v 19.00 hodin

Janek Ledecký – „Vánoční turné 2015“
Vstupné: 350, 330, 310 Kč
Předprodej od 26. 10. 2015

Čtvrtek
10. 12. 2015
v 19.00 hodin

Lars von Trier: Kdo je tady ředitel?
DS Kolár Police nad Metují
Vstupné: 80, 70, 60 Kč
Předprodej od 12. 11. 2015

Středa
16. 12. 2015
v 17.00 hodin

Vánoce s princeznou
Koncert ZUŠ Náchod
Vstupné: 80 Kč
Předprodej v kanceláři ZUŠ Náchod

Sobota
19. 12. 2015
v 15.00 hodin

Vánoční zvoneček vypravuje
Liduščino divadlo Praha
Klasická činoherní pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 12. 10. 2015

Neděle
20. 12. 2015
v 16.30 hodin
v 19.30 hodin

Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše
s Jitkou Zelenkovou
Vstupné: 270, 250, 230 Kč
Předprodej od 26. 10. 2015

Úterý
22. 12. 2015
v 19.00 hodin

Cestou necestou s Miroslavem Donutilem
Pořádá Agentura Židek
Vstupné: 400, 350, 300 Kč
Předprodej od 21. 9. 2015

Další pořady
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
4. 12. 2015
12. 12. 2015
od 19.00 hod.

Taneční kurzy – Věneček
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

5. 12. 2015
v 19.30 hodin

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

13. 12. 2015
v 19.00 hodin

Setkání církví
Adventní pořad

18. 12. 2015
ve 20.00 hodin

Ples Střední školy propagační tvorby
a polygrafie
Pořádá SŠ propagační tvorby a polygrafie

Lars von Trier: Kdo je tady ředitel?
DS Kolár Police nad Metují
Režie: Jaroslav Souček, Hrají: členové DS Kolár Police nad Metují
Komedie „Kdo je tady ředitel?“ původně vznikla jako film dánského režiséra Larse von Triera, který patří k nejvýraznějším a nutno dodat
i nejkontroverznějším filmovým tvůrcům současnosti. V jeho filmografii je tento film poměrně „krotká záležitost“ a v rámci jeho autorského
rukopisu patří spíše mezi ty ne až tak provokativní a novátorské. Zajímavé na filmu je, že – přestože se jedná o komedii – Lars von Trier zde záměrně
potlačuje prvoplánovou komediálnost a rezignuje na promyšlené budování a vygradování komediálních gagů. A to i přesto, že scénář a zápletka
filmu si o to přímo říkají.

Vánoční koncert
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Dirigent: Jindřich Roubíček, Sólisté: Karel Untermüller – viola, Josef Vlach – housle
Josef Mysliveček: Sinfonia in C, Jan Křtitel Vaňhal: Concerto pro violu a orchestr, Wolfgang Amadeus Mozart: Concertantní symfonie
Komorní orchestr Slávy Vorlové připravil pro svůj adventní koncert program sestavený z tvorby velkých skladatelů 18. století: Josefa Myslivečka,
Jana Křtitele Vaňhala a Wolfganga Amadea Mozarta. Tito představitelé éry klasicismu byli nejen současníky, ale i blízkými přáteli, navštěvovali
se a korespondovali a tyto vztahy se promítají i v jejich tvorbě. A protože k sobě patří, domníváme se, že bude zapadat do letošní předvánoční
atmosféry. I tentokrát jsme přizvali vynikající sólisty – předního českého violistu Karla Untermüllera a našeho koncertního mistra, houslistu Josefa
Vlacha. Koncert řídí Jindřich Roubíček.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v Náchodě, tel. 491 426 060, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119,
v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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Jak se vůbec má psát takový dopis Ježíškovi?
No, musíš ho nějak oslovit, třeba Milý
Ježíšku.
A co když neumím ještě psát?
Tak můžeš kreslit.
A to si musím psát jen věci pro sebe?
Ne, můžeš psát pro bráchu, ségru,
mamku, taťku, nevlastní ségru a bráchu.
Pro tetu, jako pro celou rodinu, pro babičku, dědu, prababičku, pradědu, strejdu.
Taky pro paní učitelku, pro učitelky
a učitele, pro pana ředitele, pro celou třídu, školu, pro město Náchod – taky pro
Úpici, Zábrodí, Kramolnu – no Kramolna
je součástí Náchoda, taky Běloves je součástí Náchoda.
Pak můžeme psát, co bychom chtěli pro zvířátka, pro celé Čechy, taky pro
celý svět, pro Belgii, Francii, Ameriku, pro
celý Vesmír.
A co potom s tím dopisem??
No, dáš to za okno, nebo na balkón,
nebo za dveře a čekáš, jestli si ten dopis
Ježíšek odnese. Taky můžeš dopis odnést
na poštu a poslat.
Tak jdeme psát...
Milý Ježíšku, prosíme o tyto dárky:
Pro sebe si prosíme: sluneční brýle, které dávají hodně informací o světě a ukazují nebezpečí (jako pro agenty), auto
Buggy na ovládání, lego, X-BOX-počítačovou hru, pistoli, plastového koníka Hello
Kitty, tablet, panenku, telefon, trikové JO-JO, Free style, trikové kolo, B-MIX, gumičky na pletení, na náramky – velký balíček,
polštář Elsa a Anna, chodícího Brundu ze
Včelích medvídků, aby byl už sníh a abychom byli zdraví.

Pro rodiče tablet, voňavku, nový telefon, brýle, které by poznaly, co si děti přejí, robota, který by za mamku vařil, hezké
nové náušnice, roboty, více času na hraní, jídlo, ovoce.
Co by si tak přály paní učitelky?
Hodinky s vodotryskem a pejsky.
Pro zvířátka: hodného pána a jídlo.
Pro město Náchod – aby bylo barevné
a veselé, aby byl na náměstí velký stromeček, přístroj na výrobu peněz, aby mohlo
město udělat další hřiště pro děti, vzdušný most, po kterém by jezdily všechny kamiony, elektriku, počítače, notebooky rozkládací na tablet, nové domy a nová auta
– nejlépa Lamborghini, peníze všem, teplo a AUTOROBOTY – ti se mohou přeměnit
na auto, robota – třeba OPTIMUS.
Pro svět a všechny lidi na světě. Moc
prosíme, aby se neválčilo, aby se lidé měli
rádi. Aby nikdo nekřičel. Také, aby lidi nesoupeřili s válkou, aby vojáci na sebe nestříleli. Aby se lidi neprali a nemuseli chodit do vězení.
Pro bezdomovce domov a peníze, nebo-li prachy.
Prosíme pro policisty, aby nemuseli
chodit do vězení za vězněma.
Pro všechny nemocné, aby byli zdraví.
Prostě, přejeme si, abychom měli celé
Vánoce volno a aby Vánoce byly klidné,
ne s válkou!!!
Toto napsaly děti z 1.A a 1.B ve spolupráci s třídními učitelkami
Mgr. P. Hoffmanovou
a Mgr. P. Dočkalovou – ZŠ T. G. M. Náchod
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Vedení a zaměstnanci
Městského úř adu
v Náchodě přejí
příjemné prožití
vánočních svátků
a hodně úspěchů
v novém roce

2016

1

2
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 2. 11. 2015

Jednání rady města se
zúčastnilo osm radních,
jeden byl omluven.
Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy PO MŠ : Alšova, Březinova, Vítkova, Myslbekova, Havlíčkova
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací MŠ Alšova (www.
msalsova.wz.cz), MŠ Březinova (www.
materskeskolky.cz/brezinova), MŠ Vítkova (www.skolka-beloves.topmedia.cz), MŠ
Myslbekova (www.ms-myslbekova.info)
a MŠ Havlíčkova (www.msplhov.cz).
Všechny mateřské školy reprezentovaly
na jednání jejich ředitelky a radní informovaly o aktuální situaci.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a. s. El. kabelové vedení bude
umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 540/5 v katastrálním území Lipí
u Náchoda. Předpokládaná délka vedení
nízkého napětí umístěného v pozemkové
parcele č. 540/5 má být cca 18 m. 8-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout část pozemkové parcely
č. 276/1 o výměře 200 m2 v Jizbici u Náchoda, za účelem umístění zemědělské
techniky.
8-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout část pozemkové parcely
č. 506/1, č. 520/1, č. 521/1 a č. 527/28 v Bělovsi o celkové výměře 8108 m2, společnosti Lesy města Náchoda, spol. s r. o.
Pronajaté pozemkové parcely budou využívány pro provoz pily a skladování
dřeva.
8-0-0
RM souhlasila se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1965/1
a č. 2240 v v ulici Příkopy na Plhově. Přípojky ke garáži žadatelů zasahují do pozěmků města v délce 36,3 m.
8-0-0
RM souhlasila se zajištěním nového
znaleckého posudku na čp. 113 Stárkov
vč. pozemků.
8-0-0
Žádosti o čerpání fondů
8-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 20.000 Kč a převod této
částky do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Březinova. Finanční prostředky budou použity na úhradu energií.
RM schválila čerpání investičního fondu ve výši 17.664 Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ Pavlišovská (Babí). Finanční
prostředky budou použity na úpravu nově
vybudovaných prostor žákovských šaten.
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 99.680 Kč a převod této

částky do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ 1. Máje. Finanční prostředky budou
použity na nové vybavení sborovny školy. Radní schválili také čerpání investičního fondu ve výši 5.500 Kč na tapetování a malování v budově školy.
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 78.270 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace
ZŠ Náchod-Plhov. Finanční prostředky budou použity na opravu ocelolitinové pánve a výměnu rozbitého dataprojektoru.
RM schválila čerpání investičního fondu ve výši 9.306 Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ Drtinovo náměstí (Staré Město). Finanční prostředky budou použity
na úhradu nákladů spojených s malováním jedné školní třídy.
Podání žádosti o dotaci na podporu
terénní práce v Náchodě
8-0-0
RM schválila podání žádosti v rámci
výzvy č. 22 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začlenění se spoluúčastí města ve výši 5 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. částka
134 621,87 Kč. Projekt umožňuje úhradu
platů dvou terénních pracovníků.
Veřejná prostranství Náchod – parkoviště a zpevněné plochy u hřiště
8-0-0
RM schválila uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo na „Veřejná prostranství Náchod – parkoviště a zpevněné plochy u hřiště“ na méněpráce týkající se dopravního svislého značení
Veřejná zakázka „Hydrogeologický
průzkum v Náchodě“
8-0-0
RM vyloučila z výběrového řízení
na „Hydrogeologický průzkum v Náchodě“ uchazeče CHEMCOMEX Praha, a. s.
a V. H. S. H., s. r. o., Strakonice pro nesplnění zadávacích podmínek.
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Hydrogeologický průzkum v Náchodě“
předložených a schválila uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě – Green
Gas DPB, a. s., Paskov, za nabídkovou cenu
3.992.412 Kč včetně DPH.
Kladská stezka – úsek č. 16 – poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje
8-0-0
RM rozhodla o přijetí dotace a schválila
uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje
na projekt „Kladská stezka – úsek č. 16,
projektová dokumentace – DUR“.

TELEGRAFICKY:

RM vzala na vědomí zápis z jednání kulturní komise konané dne 29. 9. 2015.		
8-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o připojení na Pult centrální ochrany (zabezpečení Městského informačního centra v Náchodě) s firmou JJ Trend, s. r. o., Náchod.
8-0-0
RM souhlasila se změnou účelu využití dotace na prevenci kriminality na rok

2015 pro ZŠ Plhov Náchod na tréninkové
soustředění.
8-0-0
RM vzala na vědomí zápis z rozmísťovací komise ze dne 20. 10. 2015 a zápis z komise sociální a prevence kriminality ze
dne 21. 10. 2015.
8-0-0
RM souhlasila s rozpočtovou úpravou
u MŠ Vítkova ve výši 14.000 Kč na dofinancování odloučeného pracoviště a zároveň schválila úpravu mzdového limitu
pro rok 2015.
8-0-0
RM souhlasila s umístěním záboru v ul.
Českých Bratří u objektu Rubeny, budova
B30 v místě parkovacích míst o rozměru
3,5 x 7,0 m pro firmu MOVIS Hronov, s. r. o.
do 31. 12. 2015 z důvodu zřízení staveniště pro provádění zateplení objektu. 8-0-0

Rada města 18. 11. 2015

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.
Majetkoprávní úkony obce
RM vzala na vědomí informaci o zajištění provozu veřejných sportovišť – hřišť.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene, které spočívá
v uložení vodovodní, kanalizační a elektro přípojky v pozemkových parcelách
města č. 1965/1 a č. 2240 na sídlišti Plhov. Přípojky zasahují do pozemků města
v délce 36,3 m s ochranným pásmem 2 m.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a žadatelé uhradí náklady související
se zápisem věcného břemene do katastru
nemovitostí. 9-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru
pronajmout MUDr. Barboře Tesařové Reichertové část pozemkové parcely č. 1162/1
u budovy čp. 738 (poliklinika) za účelem
parkování jednoho motorového vozidla.
9-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru
pronajmout společnosti VISUS, spol. s r. o.,
nebytový prostor č. 0.39 o výměře 12,02
m2 v suterénu budovy polikliniky a nebytové prostory č. 3.28 o výměře 22,28 m2
a č. 3.29 o výměře 22 m2 vše v budově polikliniky čp. 738, která je součástí stavební parcely č. 2781/1. Pronajaté prostory
budou využity jako kancelář a sklad.9-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout společnosti Meointerest,
s. r. o., část plochy na zábradlí lávky pro
pěší u Itálie v Náchodě za účelem umístění reklamního panelu o rozměrech 89 x
220 cm.
9-0-0
ZŠ TGM – žádost o čerpání fondů 9-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 22.049 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace
ZŠ T. G. Masaryka, Náchod. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů na opravu elektroinstalace po zjištění
závad při revizi a na opravu světel v tělocvičně s horolezeckou stěnou.
RM schválila převod finančních prostředků ve výši 5.000 Kč z rezervního
fondu ze zlepšeného hospodářského vý-
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sledku do investičního fondu v souladu
ze zákonem č. 250/2000 Sb., § 30, odst. 3),
za účelem dokrytí nákladů pro plánovaný nákup myčky.
RM schválila čerpání investičního fondu
v celkové výši 94.000 Kč na nákup myčky
do školní jídelny.
Dotace na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů Náchod
9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Královéhradeckého kraje na rok 2015. Dotace činí 7.000,20 Kč a z této částky budou
financovány především ochranné oděvy
pro hasiče.
Most přes Metuji Náchod – Běloves,
Lázeňská ulice
9-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a. s. na akci „Most
přes Metuji Náchod – Běloves, Lázeňská
ulice“.
Projekt rekonstrukce chodníků a zřízení
cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě
8-0-0
RM souhlasila s podáním žádosti
do programu IROP na projekt Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě a souhlasí s uzavřením mandátní
smlouvy s firmou CEP, a. s. se sídlem Československé armády 954/7 Hradec Králové, IČ 275 29 576 na zpracování kompletní
žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního programu
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na vytvoření projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků
a zřízení cyklistických pruhů na ulicích
Českoskalická a Pražská v Náchodě s firmou Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a. s., Mladé Buky.
Žádost o dotaci
z programu Interreg VA – Lázně 8-0-0
RM souhlasila s uzavřením mandátní
smlouvy s firmou Regional Development
Agency, Rychnov nad Kněžnou, na zpracování kompletní žádosti o dotaci z programu Interreg VA na projekt lázeňství
a využívání minerálních vod v česko-polském území.
Ohňostroj 1. 1. 2016 na Masarykově
náměstí v Náchodě
9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o konání ohňostroje dne 1. 1. 2016 v 18.00 hodin na Masarykově náměstí v Náchodě,
firmou Fireworks service, s. r. o., Praha
3 – Žižkov, pobočka: Riegrova 197, 547 01
Náchod, za celkovou částku 55 000 Kč vč.
DPH.
Veřejná zakázka „Hydrogeologický
průzkum v Náchodě“
8-0-0
RM vyloučila z výběrového řízení Green
Gas DPB, a. s., Paskov pro nesplnění součinnosti k uzavření smlouvy.
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem v pořadí č. 2 Stavební geolo-

ZPRÁVY Z RADNICE
gie – geoprůzkum České Budějovice, spol.
s r. o.

TELEGRAFICKY:

RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora
de minimis ve výši 5.000 Kč pro Ligu proti rakovině Náchod, z. s.
9-0-0
RM schválila bezúplatný převod stroje
na úpravu ledu – rolby OKAY 3800 Elektra na základě žádosti Sportovních zařízení města Náchoda, Městu Náchod s platností od 15. 12. 2015.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením „Dohody
o postoupení práv a povinností z investorství“ se společností ČEZ Distribuce
a. s. z důvodu nutnosti přeložky distribučního zařízení v souvislosti s vybudováním propojení ulic Parkány-Raisova. 		
9-0-0
RM vzala na vědomí zápis z jednání letopisecké a místopisné komise konané
27. 10. 2015. 	
9-0-0
RM revokovala část svého usnesení ze
dne 19. 8. 2014 týkající se prodejní ceny
publikace „Velká encyklopedie osobností Náchoda“ a schválila navýšení prodejní ceny této publikace na 600 Kč vč. DPH/
ks.
8-0-0
RM souhlasila s prodejem vánočních
stromků dne 15. 12. 2015 před radnicí.
9-0-0
RM schválila realizaci projektu vytápění „Tlapíkárna“, střediska volného času
Déčka, Náchod firmou Elektroin, s. r. o.
s tím, že dodávka a montáž bude za cenu
30.000 Kč s DPH.
9-0-0
RM souhlasila se zapojením ZŠ TGM,
Náchod jako partnera společnosti „JOB“
do výzvy Inkluzívní vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením mandátní
smlouvy s firmou s firmou CEP, a. s., Hradec Králové, na zajištění kompletní administrace projektu Revitalizace zámeckého
kopce v Náchodě.
8-0-0
RM souhlasila se zápisem Základní školy T. G. Masaryka, Náchod, do Obchodního rejstříku.
8-0-0

***

Příměstská část Lipí
se může chlubit novou
návsí a opravenou
přilehlou komunikací
Během září a října letošního roku opravilo město Náchod náves v příměstské
části Lipí. Na žádost místních občanů byla
tato oprava rozšířena o opravu komunikace z návsi až po sportovní hřiště. Původní
nevyhovující asfaltový povrch byl odstraněn a na komunikaci byl proveden nový
asfaltový povrch, byly osazeny nové obrubníky a nové vpusti pro odvedení dešťových vod z komunikace. Nechybí ani sadové úpravy a napojení všech stávajících
vjezdů.
Během stavebních prací došlo i na opravu zídky kolem lípy a schodů u kapličky.
Stavební práce za více než 1,6 milionu
korun provedla firma Bezedos, s. r. o., Velké Poříčí.

Náchodští
si připomněli 17. listopad
V úterý 17. listopadu 2015, v den státního
svátku, který je symbolem boje za svobodu a demokracii, uctili představitelé města Náchoda – místostarosta Tomáš Šubert,
radní Jan Čtvrtečka a místopředseda vlády a náchodský zastupitel Pavel Bělobrádek – společně se zástupci místní organizace Konfederace politických vězňů
památku událostí 17. listopadu 1989.
V dopoledních hodinách položili společně
květiny a zapálili svíčky již tradičně u pomníku umučeným vězňům v blízkosti budovy okresního soudu a následně u morového sloupu (sousoší Nejsvětější Trojice)
na Masarykově náměstí.
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KRONIKA, PROMĚNY MĚSTA
								

KRONIKA

narození a svatby v říjnu 2015

Narodili se:

Byli oddáni:

1. 10. Maxim Škoda
11. 10. Elena Nývltová
16. 10. Matěj Mádr
21. 10. Tobiáš Kubec
22. 10. Filip Kašpárek
24. 10. Oliver Štim
25. 10. Noemi Hurdálková
26. 10. Jaromír Mach
		Damián Wajsar
29. 10. Tarkan Ergünes

10. 10.
Emil Tamáš, Olešnice v Orlických horách
Michaela Schönfeldová, Praha 4
23. 10.
Petr Trudič, Náchod
Pavla Kumstová, Náchod
Petr Fišer, Česká Čermná
Martina Gančíková, Česká Čermná
30. 10.
Lukáš Janko, Slavoňov
Jaroslava Litošová, Dolní Radechová
31. 10.
Lukáš Potocký, Náchod
Barbora Šanderová, Náchod

****
Proměny města
Známe to všichni – jsou tady, a najednou jsou pryč – lidé, ale i domy. Jako
ten čp. 5 ve Weyrově ulici. Přijela auta,
po nich bourací bagr a zůstalo prázdné
místo. Zase zmizel kus starého Náchoda
s přízemními domky. Ještě předtím pohotový fotograf Pepa Voltr zachytil jeho
podobu a snímek otiskli v Echu. Načas
zůstávají ještě vzpomínky. Zaujalo mne
vyprávění pana Josefa Hejduka, který část
svého života bydlel naproti v čísle 17.
Před druhou světovou válkou v čp. 5
žila rodina Holých. Pan Vilém Holý byl
majitelem Ústavu veřejných posluhů, kteří měli stanoviště na nádraží nebo na náměstí před Beránkem a podle přání zákazníků vozili na své dvoukolové kárce
s dlouhou plošinou jejich zavazadla nebo
doručovali zásilky z nádraží do obchodů.
Mohl si je najmout každý, kdo potřeboval
přepravit nějaký náklad. Takový posluha
musel být člověk spolehlivý a s dobrou pověstí. Rozeznatelný byl na dálku – nosil
dlouhý plášť, jako mívali pošťáci, na hlavě brigadýrku s nápisem Posluha. Když
s prací skončil, zavezl kárku ke zmíněnému domku pod přístřešek. Oldřich Šafář ve své knize Náchod mého mládí navíc vzpomíná, že pan Holý měl ještě další
ústav – plakátovací, tj. vylepoval po nárožích a na tabulích plakáty, a jedním z jeho
koníčků bylo pěstování kaktusů ve skleníku. V chalupě měl krásné papoušky

a ve velkém akváriu rybičky. Byl to bezesporu hodný a zajímavý člověk.
Jednou prý přišel k Holým tehdejší náchodský starosta JUDr. Josef Čížek (1861–
1934). V náručí nesl malou holčičku, která
nikoho neměla, a tak se o ni podle tehdejšího domovského práva musela postarat obec. Holčička neskončila v nějakém
sirotčinci, ale starosta bezdětné rodiče
přemluvil, aby si ji u sebe nechali. A stalo se. Mařenka Holá u nich vyrostla a pak
se provdala za zaměstnance pošty pana
Pleskota. Oba v domku č. 5 bydleli až
do její smrti. Pak se pan Pleskot koncem
70. let přestěhoval ke svým potomkům
na Kramolnu. Kolemjdoucí si všímali, jak
domek v posledních desetiletích pomalu
chátral, ačkoli působil mile a starodávně.
Zarůstala i terasovitá zahrada za domem,
kdysi pečlivě udržovaná. Poblíž byla zbourána stará škola (dnes zde stojí nová budova Okresní správy sociálního zabezpečení), stejně tak protější domy čp. 16 a 17
(dnes je zde plocha Tržnice pod zámkem)
a bývalá tiskárna Hugo Lustiga.
K popisovanému místu ve Weyrově
(dříve Školní) ulici neodmyslitelně patřily kavky, které hnízdily na všech městských věžích. Pan Hejduk si dodnes vybavuje jejich pronikavý jekot, provázející
chodce při procházce městem. Dnes je vystřídali holubi, kteří se ve městech rozmnožili až později, zatímco dříve bývali spíše součástí venkovských usedlostí.
S kavkami z centra města zmizeli i další ptáci – např. vrabci, vlaštovky, rorýsi či
kosi. V povědomí starších Náchoďanů zůstává neoficiální název Kavčí rynek. Psal
o něm i kronikář Oldřich Šafář. Je to ten
plácek na styku ulic Weyrova a Hrašeho,
kam se kavky slétaly ke stružce u malé
kašinky. Mimochodem, pan Hejduk našel
na staré mapě Náchoda z roku 1840, že
Hrašeho ulice se tehdy německy jmenovala právě podle zmíněných kavek – Dohlengasse.
Své vyprávění náš pamětník nezakončil
staromilským hořekováním nad ztrátou

Vokálně instrumentální soubor

MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod

B O DE J Ž S E
ZBRUNČIL A B A B A
Lidové koledy ze sbírky Josefa Horáka,
vydané v roce 1938

Čtvrtek 17. 12. 2015 v 18.00 hodin
Galerie výtvarného umění Náchod – zámecká jízdárna
Umělecký vedoucí a aranžér: Mgr. Milan Poutník
Sbormistra: Mgr. Věra Vlčková

Zápis do 1. tříd
základních škol

Děkujeme těmto sponzorům, a partnerům:

SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu
MUDr. Ivo Novák

vstupné dobrovolné

TISK
gracké
studioGRAFIKA
a tiskový servis
www.creopress.cz

www.musicaviva.estranky.cz

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

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.
Marcela Štěpánková
míst svého mládí, ale zcela současným
konstatováním, v němž lze zaslechnout
vroucí vztah k rodnému městu, když řekl:
„V málokterém městě příroda a vegetace
zasahuje až do jeho středu a člověk se odtud může vydat rovnou do lesa, který se
táhne i několik kilometrů.“
Domy, jak známo, mají své příběhy stejně jako lidé či okolní příroda. Doufejme,
že právě ona zůstane v centru co nejvíce zachována a že vedle parkovišť a supermarketů tady vzniknou další klidové
zóny.
Podle vyprávění Josefa Hejduka
Alena Čtvrtečková

prosinec 2015

KRUHÁK U ČEDOKU

Nový kruhák „u Čedoku“ otevřen – urychlí průjezd městem
V pondělí 23. 11. 2015 skončilo krušných 139 dní nejen pro „Náchoďáky“. Sedmého července 2015 bylo předáno staveniště okružní křižovatky u Čedoku (I/33 Náchod – úprava okružní křižovatky
–Pražská – Běloveská) zhotovitelům stavby M-SILNICE a. s. Pardubice a Sovis CZ a. s. Hradec Králové. Projekt na stavbu zpracovala
projekční kancelář Ing. Šír – projektování DS a. s. Hradec Králové.
Původní nevyhovující kruhový objezd byl zvětšen a rozšířen
o dvě spojovací větve (bypassy). Současně s kompletní rekonstrukcí křižovatky byly upraveny například i dotčené opěrné zdi,
kanalizace, chodníky a inženýrské sítě. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 35 milionů korun vč. DPH.
Po celou dobu stavby byl provoz řízen kyvadlově. V první fázi
byl provoz veden v pravé části původní křižovatky ve směru
na Polsko, byly přeloženy veškeré sítě a odtěžena původní vozovka. Také byly vybudovány nové opěrné zdi a stanice pro odčerpávání spodních vod. Kompletně byla tato část rekonstrukce
dokončena 26. září a díky tomu mohl být provoz sveden na novou část kruhového objezdu a začala rekonstrukce druhé části
křižovatky. Ve druhé fázi byly dobudovány přeložky sítí, chodníky, ostrůvky pro pěší, osvětlení a dokončeno dopravní značení.
Stavbu se podařilo dokončit v řádném termínu a plně otevřít veřejné dopravě právě dnes.
I přesto, že s sebou nesla rekonstrukce této okružní křižovatky značné dopravní komplikace, výsledek stojí za to. Zvýšila se
nejen bezpečnost provozu, ale navýšila se i její kapacita, čímž se
urychlí průjezd městem.
Zrekonstruovaná okružní křižovatka byla dnes odpoledne slavnostně uvedena do provozu za účasti mnoha významných hostů
mezi nimiž nechyběl místopředseda vlády a náchodský zastupitel Pavel Bělobrádek, ministr dopravy Dan Ťok, senátor Jiří Hlavatý, poslanci Ivan Adamec a Pavel Plzák, krajský policejní ředitel Martin Červíček, generální ředitel SŽDC Pavel Surý, ředitelka
holdingu MEDIS Blanka Kalcsová, ředitel ŘSD Hradec Králové Marek Novotný, náchodští radní a zastupitelé, zástupci dodavetele
a dopravců a mnoho dalších, kteří se stejně jako řada řidičů těšili na zprovoznění tohoto největšího dopravního uzle v Náchodě.

Zleva: Pavel Surý (SŽDC), Pavel
Bělobrádek ( ), Jan Birke, (
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ENCYKLOPEDIE, JG NÁCHOD

Hledáte vhodný vánoční dárek?

Doporučujeme čerstvou knižní novinku Velkou encyklopedii osobností Náchoda. Kniha přináší 600 medailonů již nežijících osobností se vztahem k Náchodu ze
všech oblastí života, od nejstarších dob až
po současnost. Odborník zde najde spoustu nových, dosud nikde nepublikovaných
informací. Laika zase potěší řada zajímavostí. Celek dotváří 1280 barevných a černobílých snímků. Náchod jako přirozené

centrum kraje předních národních spisovatelů Boženy Němcové, Aloise Jiráska, Egona Hostovského či Josefa Škvoreckého doposud žádnou takovou ucelenou
publikaci neměl. Autoři PhDr. Václav Sádlo a Mgr. Lydia Baštecká, dlouholetí ředitelé hlavních náchodských paměťových
institucí, se snažili za nezištné a obětavé pomoci širokého kolektivu dalších vlastivědných pracovníků Velkou encyklopedií osobností Náchoda tento nedostatek
v rámci daných možností odstranit. Kniha
s atraktivní obálkou grafika Mgr. A. Petra Vlčka a neméně atraktivním obsahem
v grafické úpravě Radovana Krtičky byla
s tradiční velkou péčí vytištěna v Tiskárnách B. N. B., spol. s r. o. ve Velkém Poříčí a na pultě Knihkupectví Horová v Palackého ulici se objeví těsně před Vánoci
16. prosince. Velká encyklopedie je formátem opravdu velká a má bez obsahu 377
stran. Za cca 600 Kč opravdu stojí, protože je reprezentativní, zároveň však obsahově seriózní a kvalitní. Vydavatelem je
Město Náchod, které dává tímto počinem
najevo, že se stará nejen o současné dobré podmínky života ve městě, ale že nezapomíná ani na jeho historii a lidi, kteří ji vytvářeli, a jejichž odkaz máme dnes
šanci zdárně rozvíjet. Na jejich památku
a pro náš vlastní prospěch.

Výměnný pobyt z pohledu žákyně
Jiráskova gymnázia v Náchodě
Po deset dní v měsíci říjnu jsem měla
možnost ubytovávat německého žáka
z partnerského gymnázia v Oesede. Protože čeští žáci navštívili Německo již na jaře
2015, přibližně jsme tušili, co bude role
hostitelské rodiny obnášet, a já osobně
jsem se na to velmi těšila.
Celá akce vypukla v úterý 6. 10. Němečtí
žáci po zdlouhavé dvanáctihodinové cestě
úlevně vyběhli z autobusu. Ti, co své české kamarády znali již z jarní výměny, se
s nimi nadšeně objímali a výskali. Ti, kteří se loňský školní rok zájezdu do Německa z nejrůznějších důvodů nezúčastnili, se
trochu ostýchavě seznamovali s nově přidělenými kamarády. Tak tomu bylo mimochodem i v mém případě. Sice jsem strávila celý minulý školní rok jako výměnná
studentka na německém gymnáziu, s Corneliem jsem se však poprvé viděla právě
v úterním chaosu před autobusem.
Brzy se ukázalo, že k žádnému ostychu
nebyl důvod, původní zábrany a strach
z komunikace cizím jazykem rychle opadl, většina mých spolužáků včetně mě našla se svým hostem porozumění. Němci
měli každé dopoledne společný program,
kdy jezdili na výlety a objevovali krásu
a rozmanitost ČR. Odpoledne jsme trávili

společně hraním her, návštěvami místních
cukráren a procházkami po okolí.
Nejvíce zábavy jsme si společně užili
o víkendu, kdy jsme měli za úkol se o naše
hosty postarat zcela sami. Každý pojal náplň programu po svém. Ti, co se zajímají o historii, navštívili místní muzea, případně vojenské bunkry. Moje desetičlenná
skupinka se vydala procházkou navštívit polské sousedy. Ulovili jsme si pstruha, ochutnali místní zákusky a večer jsme
pro Němce nasmažili palačinky, které jedli s čím jiným než s nutelou. Nechyběly výlety do Hradce Králové, ti fyzicky nejzdatnější a nejotužilejší dobyli vrchol Sněžky.
Tato výměna je jedinečná možnost, jak
si ověřit své jazykové dovednosti, zlepšit
angičtinu i němčinu. Díky družbě jsem
měla možnost mluvit přímo s Němci o aktuálních tématech týkajících se dnešní situace v Evropě a vyslechla jsem názory,
které se liší od těch, které slýcháme stále dokola v ČR. Žáci Jiráskova gymnázia
tak mají možnost navázat kontakty v zahraničí a vážím si toho, že nás škola tímto způsobem obohacuje i jinak než jen běžnou výukou.
Tereza Zobalová, žákyně 4.A (red. upr.)

Prosincová výročí
2. prosince 1805 proběhla u moravského Slavkova jedna z významných bitev
napoleonských válek, označovaná jako
bitva tří císařů, v níž Napoleon porazil
spojená vojska ruská a rakouská.
8. prosince 1890 se narodil v Poličce hudební skladatel Bohuslav Martinů. Náchodští hudebníci a zpěváci uspořádali
23. června 1965 koncert z jeho skladeb.
9. prosince 2010 zemřel první polistopadový starosta Náchoda Miloslav Čermák, s jehož jménem je spjat rozvoj
města a jeho kultury v tomto období.
13. prosince 2005 zemřel profesor náchodského gymnázia Ladislav Grau, tělocvikář a taneční mistr.
14. prosince 1935 zemřel náchodský rodák, učitel, kronikář města a významný kulturní pracovník a publicista Vincenc Fikr.
14. prosince 1935 abdikoval po 17 letech
ve funkci první československý prezident Tomáš G. Masaryk, 18. prosince
byl pak prezidentem republiky zvolen
dr. Edvard Beneš.
18. prosince 1995 zemřel červenokostelecký rodák, herec Martin Růžek. Studoval krátce na zdejším gymnáziu a pak tu
několikrát hostoval.
20. prosince 1845 se narodil v Náchodě
klasický filolog dr. Edvard Kastner.
22. prosince 1845 se v Horní Radechové
narodil Jan Dobeš, učitel kreslení na někdejší náchodské tkalcovce, ilustrátor
četných regionálních publikací.
23. prosince 1885 se ve Vrchovinách narodil Josef Chmelař. Absolvoval náchodskou reálku, psal pod pseudonymem
Josef Horal, byl řádku let redaktorem
sociálně demokratického Východočeského obzoru. Už v září 1945 vydal román o době okupace Mlčení.
26. prosince 1925 zemřel architekt Jan
Letzel, jemuž světovou slávu zajistilo
v japonské Hirošimě to, že jím projektovaný výstavní palác odolal výbuchu
atomové bomby. O této slávě se ovšem
nikdy nedověděl, odpočíval v té době už
dvacet let na náchodském hřbitově.
27. prosince 1995 zemřel „plhovák“ Oldřich Hlavsa, typograf světové proslulosti, tvůrce desítek krásných knih i zásadních prací o knihtisku..
30. prosince 1935 zemřel v Brně, kde působil po většinu života, náchodský rodák, literární historik Stanislav Souček.
Specializoval se zejména na českou reformační a obrozeneckou literaturu.
O půlnoci z 24. na 25. prosince zpíváme „Narodil se Kristus Pán“. Narodil-li
se Ježíš Nazaretský skutečně v tu chvíli
„roku nula“, to nelze prokázat. Ale fakt,
že je někdo i po dvou tisíciletích „živou
osobností“, mluví za vše. Tož krásné, pokojné vánoční svátky.
(AF)

prosinec 2015
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Historické domy na náměstí
11. Dům čp. 75 – děkanství
Původní objekt staré fary stál blíže zámeckému kopci, dnes
v místech za novým jevištěm městského divadla. V polovině
16. století byla zdejší fara povýšena na děkanství a současně
byla postavena nová budova ze dřeva již na místě dnešní stavby na náměstí. V době třicetileté války byla budova velmi sešlá, r. 1652 byla přestavěna a dostala zděné přízemí, avšak 17.
5. 1663 shořela spolu s městem. Její rekonstrukce přišla na řadu
jako druhá větší stavba. Již 27. června 1663 byla s tesařem Martinem Zejdlem z Markoušovic uzavřena smlouva na postavení fary „dle předešlého způsobu“ s třemi světnicemi,
kuchyní a komorami v patře. Odměna
byla stanovena na 110 zl., stavbu tesaři dokončili do 20. října 1663. Souběžně
zednický mistr Martin Slavík opravoval zděné přízemí. Zmiňován je i klenutý sklep, který se alespoň zčásti dochoval dodnes. Všechny práce na opravě
děkanství byly dokončeny do července
1664. V r. 1684 byly sklenuty kuchyně
a stáje, ovšem dům po nějaké době opět
chátral. Podle zápisků kněze J. M. Ludvíka si zdejší pan děkan v r. 1722 stěžoval, že budova se může každou chvíli rozpadnout.
Proto dne 30. 6. 1727 v rámci tzv.
patronátního práva, za účasti knížete
Jana Václava Piccolomini, zámeckých
úředníků a zástupců města, byl slavnostně položen základní kamen nové
stavby. Ta byla vystavěna z kamene
a cihel. Podle zámeckého účtu bylo na ni dodáno 11 700 zdících
a 31 300 klenebních cihel a ještě 1 500 dlaždic. Stavba byla dokončena zřejmě v r. 1741. Její průčelí na severní straně náměstí
můžeme spatřit na rytině F. B. Wernera, kterou jsme publikovali v předchozím díle. Od sousedních budov, radnice a nové hospody U Zlatého bs eránka byla oddělena uličkami, které vedly
ke schodům na zámeckém kopci. Jednopatrová budova zapuštěná do svahu byla postavena v barokním
slohu, čtyřosé průčelí do náměstí člení lizény a mělký dvouosý rizalit. Okna
jsou v patře rámována pískovcovým
ostěním s ušima a kapkami. Nad okapní
římsou se vypíná tabulový štít s oválným oknem a se segmentovým nástavcem, který byl až do konce padesátých
let 20. století završen kamennou pinií.
Pod štítem je oválný na plechu malovaný obraz sv. Vavřince, patrona děkanského kostela. Děkanství původně
stálo na terénním hřbetu, který směřoval ke kostelu. Po jeho odstranění kolem roku 1830 dostala budova vysoký
kamenný sokl a schodiště, které vedlo
k původnímu vstupu s půlkruhem sklenutým portálem v pravé části přízemí. Vchod byl v posledním
desetiletí 19. století zazděn a nový proražen v boční fasádě. Podle popisu J. M. Ludvíka bylo přízemí novostavby celé klenuté,
nacházely se zde velká síň, vedle ní čeledník s okny do náměstí, za síní kuchyně a proti ní tzv. kamenice neboli kvelb, vzadu
byl ještě klenutý dřevník. Patro bylo celé zděné. Vpředu do náměstí se nacházely dva děkanské pokoje, po stranách tři pokoje
kaplanů. Místnosti byly ozdobeny jednoduchými stropními štukovými rámci a malbami. Na konci malé děkanské zahrady byl

někdy v 1. třetině 19. století postaven obdélný zděný altán se zaoblenými rohy krytý šindelem, který byl zbořen v roce 1979 z dopravních důvodů v souvislosti s rekonstrukcí městského divadla.
Jako významná stavba na katastru města obdržela budova
děkanství při zavedení domovní evidence v r. 1773 číslo popisné 1. Po čtvrtstoletí, v r. 1808, bylo čp. 1 převedeno na radnici
a děkanství dostalo čp. 84, kterým symbolicky uzavíralo číselnou řadu na náměstí. V r. 1881 bylo přepsáno na současné čp. 75.
Místní faráři, resp. děkani dostávali
ročně od vrchnosti a města různé naturální požitky, např. 100 korců žita
a 100 korců ovsa, 18 sudů piva, 20 liber
kaprů a 18 liber štik, 7 kop vajec, atd.
Zároveň odebírali dřevo z panských
a městských lesů. Ve válečných letech
či dobách neúrody však byly tyto příděly jistě chudší.
Prvním farářem (plebánem) je z dochovaných archivních pramenů znám
kněz Semík (Semislaus), který se tu
připomíná v letech 1402–1415. Prvním
děkanem se zřejmě stal v letech 1547
–1554 svobodomyslný kněz Jan Andělíček Táborský, který „přál českým bratřím“. V duchovní hodnosti děkana se tu
v následujících letech vystřídala řada
osobností, mj. tu působili: luteránský
kněz a mistr svobodných umění Viktorin Vrbenský (1606–1610), který se
poté stal přísedícím pražské konzistoře podobojí a jako duchovní mj. dával poslední útěchu odsouzeným českým pánům v předvečer jejich popravy v Praze 21. 6. 1621, a literát a kněz podobojí Pavel
Nonnius Heřmanoměstecký (1614–1621), oba vypovězeni z českých zemí v rámci pobělohorské rekatolizace. Následovali katoličtí kněží, mj. Jan Bohumír Kapoun, svobodný pán ze Svojkova (1660–1671), poté biskup královéhradecký; zdejší rodák Jan
Antonín Bukovský (1686–1699), poté prelát českokrumlovský;
zdejší rodák Jan Václav Strnad (1730–
1747), poté kanovník královéhradecký; zdejší rodák a vikář Karel Potůček
(1747 – 1763); vzdělaný muž, bakalář
bohosloví a biskupský vikář Antonín
Jan Fišer (1763–1775); zdejší rodák, pocházející z učitelské rodiny, Kašpar Lukavský (1829–1845), též vikář a čestný
kanovník královéhradecký; známý obrozenecký vlastenec Josef Regner (kaplan 1817–1829, děkan 1845–1852) aneb
páter Havlovický z Jiráskova románu
U nás, též kanovník královéhradecký a biskupský vikář, jeho osobnost
dnes připomíná pamětní deska s bustou od sochaře Jindřicha Roubíčka, zasazená v roce 2006 na boční fasádu.
V minulém století tu mj. byli zasloužilý František Antonín Pecka (1901–1911), oblíbený Ladislav Dragoun (1930–1947) a populární spisovatel František Lukeš (1947–1952).
Děkanský úřad zároveň spravoval další významnou církevní
stavbu na náměstí – dominantní kostel sv. Vavřince. Ten má gotické základy, k jeho výstavbě došlo zřejmě v průběhu druhé třetiny 14. století, stavebně byl upraven do dnešní podoby po velkém požáru 17. 5. 1663. Blíže o jeho stavebním vývoji a popisu
ale až někdy příště.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Náchodský zpravodaj

Parkoviště a zpevněné plochy

na sídlišti u nemocnice a u hřiště pod Marií

Rekonstrukce komunikace k Domovu pro seniory MARIE

V rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod – parkoviště a zpevněné plochy u hřiště“ bylo na sídlišti u nemocnice
v prostoru bývalé skládky odpadů postaveno nové parkoviště se 34 parkovacími
místy se zpevněným povrchem z asfaltového betonu vč. osvětlení, dokončeno
parkoviště v ulici Duhová s povrchem
z betonové zámkové dlažby, propojena
komunikace Růžová s přilehlým parkovištěm rampovým schodištěm v prostoru
původního neoficiálního průchodu podél
trafostanice a prodloužen chodník v prostoru dětského hřiště v centrální části sídliště.

V květnu 2014 byla zahájena rekonstrukce přístupové komunikace k Domovu pro seniory
MARIE. V rámci prací dojde také k vybudování chodníku a k výstavbě inženýrských sítí u
této komunikace (dešťová a splašková kanalizace včetně přípojek, vodovodní řad včetně
přípojek, přeložka rozvodů telekomunikací, veřejné osvětlení). Práce na chodníku, veřejném
osvětlení a rozvodech telekomunikací budou zasahovat do ul. Bartoňova.

Dále byla upravena stávající komunikace od Domova důchodců k novému sportovnímu hřišti pod objektem Domova
pro seniory MARIE, v místě staré navážky bylo vybudováno parkoviště s 19 parkovacími místy s povrchem ze zámkové
dlažby vsakovací, zpevněna přístupová
cesta ke hřišti vedoucí ve stávající trase
nezpevněné cesty, vystavěny chodníky
a zpevněny plochy v areálu hřiště. Trasa
chodníku ke hřišti je bezbariérová. Součástí prací byly i vegetační úpravy.
Stavební práce provedla firma STAVIBET, s. r. o., České Meziříčí. Náklady na stavební práce dosáhly cca 3,25 mil. Kč.

Stavební práce, které provádí firma SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové, by měly být dokončeny
v srpnu 2014.

Náklady na stavební práce včetně přeložky rozvodů telekomunikací jsou ve výši cca 8 mil.
Kč.

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a inženýrských sítí je realizována
v rámci projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí – Náchod, Podmiňující výstavba komunikací
a inženýrských sítí“, číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09290. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního
programu.

Milionový kabátek
k narozeninám
Plavecký bazén v Náchodě, který v letošním roce symbolicky sfoukl 25 svíček
na svém narozeninovém dortu, dostal
koncem roku velký narozeninový dar.
Je jím nový, a z hlediska energetických
úspor, efektivní plášť.
Finanční nák lady na zateplení pláště budovy si vyžádaly celkem
10 433 373,27 Kč. O ně se podělilo měs-

to Náchod a dotace z Evropské unie (Fondu soudržnosti) a Státního fondu životního prostředí ČR. V rámci Operačního
programu životní prostředí – oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské
sféry (podoblast podpory 3.2.1). Na spolufinancování části týkající se zateplení
obvodových stěn, zateplení střechy a výměnu výplní otvorů je přislíbena částka
ve výši 3 135 471,50 Kč z Fondu soudržnosti a 184 439,00 Kč ze Státního fondu
životního prostředí ČR. V následujících
obdobích očekáváme snížení spotřeby
energie o 716 GJ/rok a snížení emisí CO2
v objemu 71,6 t/rok. Bazén v novém můžete vidět i na přiložené fotografii.

JSDH Náchod
má zbrusu novou cisternu
V listopadu převzalo družstvo Běloves z Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod novou cisternu CAS 30 SR3
na podvozku TATRA 815-7 4x4. Jedná
se o vozidlo, které bylo vyrobeno polským výrobcem hasičských vozidel WISS
CZECH, s. r. o. Toto vozidlo si běloveští hasiči převzali přímo od výrobce a odvezli
do své garáže.
Velitel jednotky Náchod Tomáš Kavan
dodal, že vozidlo bude velice užitečným
pomocníkem při zdolávání požárů v okolí Náchoda. Jedná se o vozidlo na terénním podvozku 4x4 s nízkou průjezdnou
výškou vozidla. Nové vozidlo nahrazuje
stávající CAS 24 Škoda RTHP z roku 1964,
které bylo pro vysoké provozní náklady
a stáří vozidla z jednotky vyřazeno již
v roce 2014.
Nová cisterna disponuje veškerým potřebným vybavením pro zásahy u požárů a to nejen lesních. Ve vozidle je kabina

pro čtyři hasiče, nádrž na vodu na 4 500 l
vody a 120 l pěnidla. Vozidlo je vybaveno
vysokotlakým hasicím zařízením a nadstandardně asanační lištou, nechybí ani
příprava pro umístění lafetové proudnice.
Vozidlo bylo zakoupeno městem Náchodem v rámci projektu „Nákup nové hasičské cisterny CAS 30 pro JSDH Náchod“,
evidovaného pod číslem 15RRD01-0017.
Na realizaci projektu poskytl finanční
prostředky ve výši 945.000 Kč Královéhradecký kraj, Město Náchod spolufinancovalo nákup vozidla částkou 4 759 666 Kč.
Oficiální uvedení vozidla do zásahu se
uvažuje během prosince 2015. Nyní se
běloveští hasiči s novým vozidlem seznamují, zaškolují a provádějí kondiční jízdy.
Díky vedení města Náchoda se aktivně daří obnovovat vozový park a techniku náchodských hasičů. Pevně věříme, že
tato obnova bude nadále pokračovat.
JSDH Náchod

Projekt „Veřejná prostranství Náchod
– parkoviště a zpevněné plochy u hřiště“,
číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09811, je
spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
Městská policie upozorňuje, že se v souvislosti s otevřením nového parkoviště na
sídlišti SUN zaměří na neukázněné řidiče
a nesprávný způsob parkování.

Mimořádné ukončení
výdeje cestovních dokladů
a občanských průkazů včetně
ukončení příjmu žádostí
o nové doklady v prosinci 2015
V termínu od 24. do 31. 12. 2015 je Ministerstvem vnitra ČR plánována celková technická odstávka systému a nebude
možné zažádat o cestovní doklad (CD) či
občanský průkaz (OP), ani si již dříve vyrobený doklad převzít.
Zkontrolujte si platnost dokladů včas!
V době odstávky bude možné vydat
a předat OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc, za jehož
vydání nebude vybírán správní poplatek.
Pokud se chystáte na zahraniční cestu do zemí, kde nepostačuje OP, zkontrolujte si včas platnost vašeho pasu. V době
odstávky je možné vydat a předat pouze
cestovní pas bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti šest měsíců (zpoplatněno částkou 1500 Kč) a nelze na něj vycestovat do některých států světa.
Bližší info: OP – tel. 491 405 159,
491 405 160; CD – tel. 491 405 194.

Výměna
parkovacích průkazů
Upozorňujeme držitele průkazu ZTP
a ZTP/P, že k 31. 12. 2015 končí zároveň
i platnost parkovacích průkazů. Doporučujeme proto provést výměnu včas. Nejprve je potřeba požádat o výměnu průkazu
ZTP, ZTP/P na úřadu práce a pak s novým
průkazem ZTP a ZTP/P a jednou fotografií zajít na Městský úřad Náchod, odbor
sociálních věcí a školství (Palachova ul.
1303), kde vám parkovací průkaz vymění na počkání.

UPOZORNĚNÍ
na omezené parkování
Z důvodu přípravných prací na níže uvedené kulturní akce, které se budou konat
na Masarykově náměstí v Náchodě, bude
v části náměstí omezené parkování v termínech:
11. 12. 2015, 6.00– 19.00 hodin
Sněhánky kulturní program s vánočními trhy
1. 1. 2016, 6.00–21.00 hodin
Novoroční ohňostroj
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Štěstí přeje připraveným
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NÁCHOD
V souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů se krizovým řízením rozumí
„souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných
v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením
nebo ochranou kritické infrastruktury“.
Krizová situace je taková událost, při které jsou ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí a ohrožení není možné odvrátit běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů
a obcí, složek IZS nebo subjektů kritické infrastruktury.
Krizová situace má za následek vyhlášení krizového stavu
stav nebezpečí – vyhlašuje hejtman kraje na dobu max. 30
dnů pro území kraje nebo jeho část,
nouzový stav – vyhlašuje vláda na dobu max. 30 dnů pro
část území státu nebo celý stát,
stav ohrožení státu – vyhlašuje parlament,
válečný stav – parlament rozhoduje o vyhlášení.
Bezpečnostní rada ORP Náchod
Bezpečnostní rada ORP Náchod byla zřízena v souladu s § 18
odst. 2a) a § 24 odst. 1) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, jako poradní orgán starosty pro přípravu na krizové situace. Působnost Bezpečnostní
rady ORP Náchod je dána pro území správního obvodu obce
s rozšířenou působností. Správní obvod ORP Náchod je vymezen správními obvody 36 obcí: Bezděkov nad Metují, Borová, Brzice, Bukovice, Červená Hora, Červený Kostelec, Česká
Čermná, Česká Metuje, Česká Skalice, Dolní Radechová, Horní Radechová, Hořičky, Hronov, Kramolna, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Machov, Mezilečí, Náchod, Nový Hrádek, Police
nad Metují, Říkov, Slatina nad Úpou, Stárkov, Studnice, Suchý
Důl, Velká Jesenice, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Vestec, Vysoká Srbská, Vysokov, Zábrodí, Žďár nad Metují, Žďárky, Žernov.

stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností,
způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob
s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci
správního obvodu obce s rozšířenou působností,
další dokumenty a záležitosti související s připraveností
správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové
situace a jejich řešení.
Krizový štáb ORP Náchod
Krizový štáb ORP byl zřízen v souladu s § 18 odst. 3a) a § 24b
odst. 1) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů, jako pracovní orgán starosty pro řešení
krizových situací. Je aktivován při hrozbě nebo vzniku krizové situace ve správním obvodu ORP Náchod (po vyhlášení
stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo
válečného stavu).
Starosta obce s rozšířenou působností svolává a používá krizový štáb
při řešení krizové situace a zmírnění jejích následků, včetně plnění úkolů orgánů krizového řízení v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
při koordinaci záchranných a likvidačních prací dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
při cvičeních organizovaných k ověření činností podle předešlých bodů.

Složení Bezpečnostní rady ORP Náchod
Bezpečnostní rady ORP Náchod má 8 členů. Předsedou bezpečnostní rady je starosta obce s rozšířenou působností Náchod. Členy bezpečnostní rady jsou jmenováni:
místostarosta města Náchod,
tajemnice Městského úřadu Náchod,
vedoucí Územního odboru Náchod, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
ředitel Územního odboru Náchod, Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
vedoucí výjezdového střediska Náchod, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
pracovník krizového řízení Městského úřadu Náchod, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady,
velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod
Jednání bezpečnostní rady svolává a řídí předseda bezpečnostní rady. Bezpečnostní rada je svolávána podle pracovního plánu na kalendářní rok, a to dvakrát ročně.

Složení Krizového štábu ORP Náchod
Krizový štáb tvoří členové bezpečnostní rady a členové stálé pracovní skupiny krizového štábu. Vedoucím krizového
štábu je starosta ORP Náchod, který jmenoval stálou pracovní skupinu, tzn. vedoucí stálé pracovní skupiny a vedoucí odborných pracovních skupin (vždy po dvou osobách, aby byla
zajištěna zastupitelnost/směnnost):
odborná skupina součinnosti a komunikace,
odborná skupina týlového zabezpečení,
odborná skupina analýzy situace a plánování,
odborná skupina nasazení sil a prostředků,
odborná skupina ochrany obyvatelstva,
tajemníkem krizového štábu je tajemník bezpečnostní rady,
další osoby (pracovníci Městského úřadu Náchod) jsou předurčené pro řešení krizových situací a mohou se měnit v souvislosti s řešenou mimořádnou událostí nebo krizovou situací.
zástupci složek IZS a odborníci s ohledem na druh řešené
mimořádné události nebo krizové situace.
Krizový štáb je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení krizové situace
ve správním obvodu a přijetí krizových opatření spojených
s nezbytným omezením základních práv a svobod.

Bezpečnostní rada ORP Náchod projednává a posuzuje
přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
krizový plán obce s rozšířenou působností,
finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

Cílem krizového řízení je předcházet vzniku možných mimořádných událostí a krizových situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných krizových situací,
zajistit zvládnutí těchto situací v rámci své působnosti a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu společenského života v postiženém území a další rozvoj.
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ATAS elektromotory Náchod a.s.
založeno v roce 1928

Společnost ATAS elektromotory Náchod a.s.
děkuje všem svým zaměstnancům
a obchodním partnerům za spolupráci
v roce 2015 a přeje příjemné
prožití vánočních svátků a hodně soukromých
i pracovních úspěchů v novém roce 201 .
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, www.atas.cz

NÍ
Á
V
Z
PO

JIRÁSKOVA CHATA
DOBROŠOV

5. a 6. 12. Čertův mls
12. a 13. 12. Řízkobraní

PF 2016
REZERVACE NA Tel. 775 086 305
www.jiraskovachata.cz

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?

Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost!!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě

zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří

ve čtvrtek dne 14. ledna 2016.
Program
Od 15.30 do 19.00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní a hudební
vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník…
 16.00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace
o čtyřletém gymnáziu.
 17.00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace
o osmiletém gymnáziu.
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?

Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost!!

Česká Saar Gummi

Jiráskovo gymnázium v Náchodě

Technologie ze Saar Gummi míří do světa

Den otevřených dveří

Závody skupiny SaarGummi v Mexiku a USA si objednaly
vytlačovací hlavy vyvinuté v červenokostelecké společnosti Saar Gummi Czech. Zařízení podstatně rozšiřuje možnosti vytlačovacích linek, na kterých se vyrábí těsnění dveří
a dalších pohyblivých dílů automobilových karoserií. Vedle
vytlačovacích hlav vyvinula SGC ještě mnoho dalších technologií a zařízení, která v Kostelci i v závodech SaarGummi
po celém světě zefektivňují a zkvalitňují výrobu.
K dalším zařízením patří podavače materiálu pro extrudery, vyvinuté technickým oddělením SGC. Koncept se
osvědčil pro svou jednoduchost a funkčnost, slouží v Brazílii, na Slovensku, v Rusku a Německu a objednali si ho
v Mexiku a USA.
U dokončovacích operací v Kostelci, Rusku a Španělsku
pracují české klipovací automaty. Vkládají plastový klip,
tedy úchytku těsnění ke karoserii, do těsnicího profilu, který následně zkrátí na potřebnou délku. Zároveň těsnění
kontrolují a vyřazují kusy se špatnými klipy nebo délkou
mimo toleranci.
Výčet červenokosteleckých technologií, které jsou nasazovány po celém světě, zahrnuje mnoho dalších položek
a v blízké době ho rozšíří například robotické vkládání klipů. Vývoj je příležitostí pro technicky zaměřené talenty
a posiluje vedoucí pozici SGC jako výrobce vytlačovaných
těsnění v rámci skupiny SaarGummi.
(pl)

zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na
ve čtvrtek dne 14. ledna 2016.

Program
Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní a hudební
vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník …
 16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace
o čtyřletém gymnáziu.
 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace
o osmiletém gymnáziu.
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:

Seřizovač
linek
33 000 Kč
Řezníčkova 451,
547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
Operátor linek
23 000 Kč
Operátorka pro spojování profilů
23 000 Kč
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném
zapracování. Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec,
třísměnný provoz.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

prosinec 2015

ZŠ Babí
Jednoho dne v říjnu jsme jeli na výlet
do Prahy. Jela tam skoro celá škola. Přijeli jsme do Prahy na hlavní nádraží. Bylo
hodně velké. Viděli jsme sochu sv. Václava na koni a Staroměstský orloj, Karlův
most. Navštívili jsme muzeum o tom, jak
se Karlův most stavěl. Pluli jsme na lodičkách a pán nám vyprávěl něco o Karlově
mostě a povodních. Pak už jsme museli
jít, abychom stihli vlak do Náchoda. Moc
se mně tam líbilo. Martin Doucha, žák ZŠ
Pavlišovská
Krásný den v Praze
Bylo pondělní ráno a čekali jsme se
školou na vlak. Paní učitelky nám rozdaly svačiny. Uběhla chvilka a byl tu vlak.
Nasedli jsme a vyjeli jsme do Prahy. Dojeli jsme na vlakové nádraží a tam na nás
čekala paní průvodkyně. Byli jsme u Orloje, na Karlově mostě, v Karlově muzeu a na lodičkách pod Karlovým mostem. Nejvíce se nám líbily lodičky. Viděli
jsme z nich Pražský hrad. Byl to moc hezký den. Potom, co jsme přijeli na nádraží,
si nás přebrali rodiče. Denis Jirman, Kryštof Polák, žáci ZŠ Pavlišovská
Dětská delegace v Praze
Zajímalo by vás, jak jsme jeli do Prahy?
Pokud ano, tak čtěte vesele dál. A pokud
ne, tak také čtěte, protože jednou možná do Prahy pojedete. Tak pojďme na to!
Jednoho krásného rána paní kuchařka konečně dosmažila řízky a my vyrazili
vlakem do Prahy. Jenže pak se nám zamotala hlava, když jsme se rozjeli ze Starkoče směrem do Náchoda. V Praze jsme ale
obešli všechny památky, co byly na plánu
a bylo to moc hezké.
A co bylo třešničkou na dortu? Lodičky houpající se na Vltavě. Když jsme zjistili, že výlet trval 12 hodin, což bylo déle,
než jsme čekali, tak nás to doma položilo
do postelí. Všem se nám zdálo, jak se houpáme v těch lodičkách na Vltavě.
Filip Hejzlar, žák ZŠ Pavlišovská

MŠ Myslbekova
Podzim
v mateřské škole Myslbekova ulice
Říjen byl v mateřské škole ve znamení
skřítků Podzimníčků, které děti společně
s rodiči doma vyrobily a přinesly do MŠ.
Udělali jsme z nich nádhernou podzimní výstavku v prostorách budovy i před
vchodem. Koncem října jsme se všichni
společně sešli na zahradě na našem „Podzimním čarování“. Pro děti tu byly připraveny úkoly, rodiče mohli s jejich plněním
pomáhat. Na konci čekala drobná odměna…
V listopadu se děti začínají těšit
na zimu a sníh, s velkým očekáváním se

ŠKOLY
probouzely na sv. Martina, jestli bude už
alespoň maličko sněhu. Sv. Martin sníh
nepřivezl, ale ve školce jsme pekli svatomartinské rohlíky. Dokonce dva druhy
– v každé třídě jiné, ale všechny povedené a moc dobré.
Kolektiv učitelek MŠ Myslbekova

Vrátili jsme se v čase, a to do roku 1915.
Děti se úžasnou ukázkou a poutavým vyprávěním pana mlynáře Šubrta dozvěděly, jak ze zrnka pšenice vznikne mouka. Někdy bylo zapotřebí přiložit i ruku
k dílu: třeba roztočit turbínu nebo vyzkoušet porcovací stroj na buchty. Největší zážitek byl, když se spustil celý mlýn.
Chvílemi jsme nevěděli, kam se dřív podívat!
„To jsme si zase užili světa...“ ŠUBRTOVI DĚKUJEME.
Děti a paní učitelky ze třídy Sluníčka
MŠ Vítkova 304, Náchod

MŠ Vítkova
Na návštěvě ve mlýně
Tradice Svatý Martin a s ním spojené martinské posvícení nám ponouklo nápad, vydat se 10. 11. 2015 na exkursi do mlýna DŘEVÍČEK, nedaleko města
Hronova.

Předvánoční
atmosféra na
„Masaryčce“
Přijďte si společně s námi užít
předvánoční atmosféru plnou hudebních,
dramatických a výtvarných zážitků.

Kdy: ve čtvrtek 17. 12. 2015
od 17,00 do 19,00 hodin
Kde: ZŠ TGM Náchod
Na co se můžete těšit?

• Vystoupení sboru „Hlásek“
• Překvapení z činnosti zájmových
kroužků
• Prodejní výstava výtvarných prací
Výjimečná výtvarná díla našich žáků
si můžete zakoupit v dražbě, která je
plánována od 18,30 hodin.
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Zprávičky
z Masaryčky
Miniházená
V pátek 6. 11. se naši žáci zapojili
do nového ročníku Školní ligy v miniházené. „Panteři“ i „Rudí ďáblové“, tak se
kluci a holky z Masaryčky nazvali, bojovali, stříleli branky, bránili a jen těžko se smiřovali s častějším střídáním.
Obě družstva si zaslouží velkou pochvalu
a ,„Panteři“ i obdiv, protože všechna utkání vyhráli. Mgr. Ivana Lojdová
Designblok 2015
Po roce se „Masaryčka“ opět vrátila
do našeho hlavního města za uměním
a designem. Již tradičně se každý rok v říjnu koná Designblok, což je velká přehlídka umění a designu našich i zahraničních
umělců a designerů. Letos s námi jeli zástupci osmých a devátých ročníků, aby
v rámci výtvarné výchovy načerpali inspiraci pro svou výtvarnou tvorbu. Čekalo na nás holešovické výstaviště, kde jsme
ve třech ohromných halách mohli vidět
ukázky moderního osvětlení, nejnovější
modely aut, designové kabelky, ale i nábytek, ukázky studentských prací, papírové modely oděvů atd. Inspiraci a motivaci k další výtvarné práci získali nejen
žáci, ale i učitelé. Už teď se těšíme na další ročník. Mgr. Tereza Martinová
Střípky z vyučování prvních tříd…
učení mimo školu…aneb Jak u nás
probíhá místně zakotvené učení?
Žáci 1.B v rámci projektu „Město,
ve kterém žiji“ navštívili Galerii výtvarného umění v Náchodě. Na poznávací
procházku jsme vyrazili první vyučovací hodinu, prošli jsme centrem, poznávali významné budovy v Náchodě a pátrali
po tom, co a koho bychom v nich mohli najít. Pak jsme procvičili počítání díky
zámeckým schodům. V galerii jsme aktivně absolvovali připravený vzdělávací program Barva tónů, zvuk barev. Cílem tohoto programu bylo uvědomit si, že zvuky
i tóny můžeme znázornit i pomocí výtvarného umění a že se vše prolíná. Cestu zpět
jsme si záměrně zvolili jinou, abychom viděli ještě další budovy a další části města. Těšíme se na příští poznávání zajímavých míst v Náchodě, které nás brzy čeká.
Žáci Nové třídy poznávali Náchod z jiného úhlu pohledu. Proč lidé začali žít
ve městech? Jaké to má výhody? Těmito otázkami začal náš projekt Město Náchod. Začali jsme poznávat a navštěvovat
důležité budovy v Náchodě. Díky programu připravenému pracovnicemi městského muzea se ponořili do minulosti a hledali rozdíly mezi Náchodem, jak ho znají,
a Náchodem v minulosti.
A co 1.A? Ta se vydala na pátrání do budovy Nové radnice. Dovnitř jsme vešli velkými kovovými dveřmi a těšili se na nové

informace a zážitky. Náš průvodce nás
provedl chodbami s krásnou secesní výzdobou a vyprávěl nám o historii této budovy, která v loňském roce oslavila 110
let své existence. Společně jsme obdivovali obřadní síň, kde si někteří vzpomněli
na vítání občánků nebo svatbu svých příbuzných. My jsme se zaměřili na symboly našeho města, městský znak a městský
prapor, a prohlédli si sochu rytíře Hrona
– zakladatele města. Měli jsme možnost
nahlédnout i do pracovny pana starosty
a řekli jsme si, jakým způsobem je řízeno
a spravováno naše město. Na radnici se
nám líbilo, bylo tam mnoho zajímavého
a ode dnešního dne to pro nás, prvňáky,
nebude jen tak ledajaká stavba v centru
města, ale budova významná pro všechny občany Náchoda.
Mohlo by se zdát, že „místně zakotvené
učení“ se týká pouze prvňáčků. Není tomu
tak. Průřezově ve všech ročnících ve výuce různých předmětů využíváme podněty z místa našeho bydliště, u kterých vidíme příležitost pro učení žáků. Chceme
tímto poděkovat pracovníkům organizací, kteří připravují pro naše žáky vzdělávací programy, besedy, exkurze a umožňují nám naplňovat naše vzdělávací cíle.
Mgr. Petra Dočkalová,
Mgr. Pavlína Moravcová,
Mgr. Pavla Hoffmanová,
Mgr. Jana Žaludová
Podzimní dílny a dýňování
Na pondělí 26. řijna připravila ŠD při
ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě akci pro
děti, rodiče i prarodiče – Podzimní dílny
a dýňování. Na tuto akci jsme se poctivě připravovali. Nakoupili jsme více než
50 dýní, připravili polotovary pro výrobu lucerniček z přesnídávkových skleniček a zápichů do květináče ve tvaru ježka.
Napjatě jsme čekali, jaká bude účast. Byli
jsme opravdu překvapeni. Úderem půl třetí se do školního skleníku, kde se akce konala, začaly hrnout zástupy. Skleník v jednu chvíli doslova „praskal ve švech“, ale
počasí nám přálo, a tak se některé skupinky uchýlily ven na školní zahradu a tam si
nerušeně pracovaly.
Děti i rodiče nadšeně vyřezávali dýně
a pak postupně přecházeli ke stolkům,
u kterých se vyrábělo. Rozzářené oči dětí
svědčily o tom, že se akce líbí. Strávili
jsme ve skleníku moc pěkné odpoledne
a teprve těsně před 17. hodinou jsme se

rozcházeli. Podle toho, že z připraveného
materiálu na vyrábění nic nezbylo, víme,
že se této naší akce zúčastnilo více než 60
dětí. Rodiče nám děkovali za pěkné odpoledne a děti si při odchodu, kromě svých
výrobků, ještě odnášely dáreček od nás
– malou čarodějnici. Byli jsme moc spokojení, že se nám akce tak vydařila a určitě
si ji příští rok opět zopakujeme.
Michaela Šimonová, ved. vychovatelka ŠD
Noc s hvězdami 2
Po úspěchu akce Noc s hvězdami, která proběhla v loňském roce, měli žáci šestých tříd opět možnost prohloubit své
znalosti z astronomie. Letošní pozorování proběhlo v noci z 22. na 23. října. Počasí nám však tentokrát tolik nepřálo. Oblo-

ha se v průběhu noci zatáhla, a tak mohli
žáci pozorovat pouze Měsíc v jeho první
čtvrti a pár nepříliš jasných souhvězdí.
Vše si vynahradili díky pokusům, které
pro ně byly připravené. Žáci vytvářeli krátery na Kallistu, Saturnovy prstence, model oběhu planet kolem Slunce či atmosférické bouře na Jupiteru. Největší úspěch
však měla výroba sopek a sopečné erupce na Marsu. Věříme, že příští rok se počasí umoudří a budeme moci astronomické setkání zopakovat.
Mgr. Markéta Nyklíčková
Kolektiv pedagogů ZŠ TGM přeje všem
svým žákům, rodičům našich žáků a čtenářům Náchodského zpravodaje veselé Vánoce
a šťastný rok 2016.

ZUŠ Náchod pořádá koncert

VÁNOCE S PRINCEZNOU

dne 16. 12. 2015 v 17.00 hod
v divadle dr. J. Čížka.
Vstupné 80 Kč,
předprodej od 7. 12. 2015
v ZUŠ Náchod.
Jde koncipovaný program,
ve kterém jsou zapojeny všechny
čtyři obory ZUŠ.
Zveme širokou veřejnost
na tento originální koncert.
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ZŠ ZEMANA
Vyučování v Déčku
Během podzimních měsíců probíhaly na naší Základní škole a Mateřské škole Josefa Zemana v Náchodě, Jiráskova ulice, velké stavební úpravy – výměna oken,
zateplení budovy. V době největších stavebních zásahů jsme potřebovali pro naše
žáky nalézt jiné „útočiště“, což se nám podařilo díky vstřícnosti paní ředitelky náchodského Déčka Ing. Ludmily Pohankové.
Děti si nejprve se zájmem prohlédly vnitřní prostory Déčka, kde jsme měli
strávit několik dnů, některé tu byly poprvé... obdivovali jsme krásné výtvarné práce dětí, jež byly všude po stěnách. Malí
byli nadšení z obrovské žirafy a maxi slona v prvním patře, ve druhém patře, kde
jsme mohli využívat malý sál se zrcadly,
nás vždy vítali papoušci.
Střídavě jsme využívali i prostory klubu v přízemí, kde si naši páni kluci mohli zahrát stolní fotbal, a všichni jsme vyzkoušeli zajímavé stolní hry, které mají
v klubu k dispozici. Naši výuku nám zaměstnanci Déčka zpestřili výukovým programem o mandalách – s Terezou a Almou jsme venku sbírali šišky pro veverky,
přírodniny, vytvářeli vlastní mandaly
z nasbíraných věcí. Opravdu se nám povedly!
Jiný den nás vzali do Tlapíkárny, kde
jsme si mohli prohlédnout a pohladit některé domácí mazlíčky… potkana, osmáka, králíčka, prase… Černá prasátka Báru
a Vendu si chtěl každý pohladit. A prasátka s námi měla velkou trpělivost... tolik
mazlení najednou... Na střeše jsme pak
objevili kozla s kozou. Kozel se chvílemi
stavěl na zadní, trošku na nás mečel, nechal se také pohladit. Děti byly ze zvířátek nadšené!!!
Tímto bychom rádi poděkovali paní
ředitelce a všem zaměstnancům Déčka
za poskytnutí náhradních prostor pro výuku a za jejich aktivity, které si připravili pro naše žáky. Bylo to zajímavé a moc
pěkné zpestření školních dnů.
Kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ
a MŠ J. Zemana

ŠKOLY

ZŠ BĚLOVES
CO SE U NÁS DĚLO OD ZÁŘÍ???
V červnovém zpravodaji jsme shrnuli naši celoroční práci za uplynulý školní
rok. Ani jsme se nestačili rozkoukat a budou tu Vánoce a na konci ledna už si zase
poneseme domů pololetní vysvědčení.
ZÁŘÍ
Slavnostně jsme přivítali a vzali mezi
sebe 17 nových prvňáčků. Děti jsou šikovné a práce jim jde pěkně od ruky. Nově
se učí matematiku prof. Hejného a paní
učitelka na ně pěje samou chválu. Děti se
rychle aklimatizovaly a už se zúčastnily
spousty školních akcí.
ŠKOLNÍ DRUŽINA pracuje od prvního
dne na plný výkon ve dvou odděleních.
Tým zkušených vychovatelek pro děti
vymýšlí stále nějakou zábavu. K družině
se nyní dostaneme pohodlně po novém
chodníku, také šatna prošla úpravami.
Rozjely se i ŠKOLNÍ KROUŽKY – sportovní, šikovné ručičky, píšťalka, míček...
Velkou pozornost věnujeme také dětem se
speciálními poruchami učení.
ŘÍJEN
V areálu dopravního hřiště proběhla
velmi oblíbená školní akce LOUČENÍ S LÉTEM, která podle očekávání skvěle pobavila děti, rodiče i pedagogy. Letos bylo výstavní počasí, takže velká pohoda.
4. a 5. třída se vypravily na EXKURZI
DO PRAHY. Došli jsme až na Pražský hrad,
vylezli na Staroměstskou věž a spustili
se eskalátory do podzemí k metru. Stihli jsme toho spoustu a děti se vracely naprosto spokojené.
Naši cyklisté se zúčastnili cyklistické soutěže O POHÁR STAROSTY MĚSTA
a naši žáci opět pomáhali při organizaci
této okresní akce.
Na novém školním hřišti si poměřily
ve VYBÍJENÉ síly nejstarší dva ročníky,
naši nejmenší je při tom vydatně podporovali a fandili, co to šlo.
Proběhl SBĚR PAPÍRU a LESNÍCH PLODŮ.
LISTOPAD
Právě uplynulý listopad jsme reprezentovali naši školu v BĚHU DO ZÁMECKÝCH
SCHODŮ.
1. a 2. třída se vypravily na výlet
do předvánočního ZÁMKU POTŠTEJN, kde
děti viděly Betlémský příběh, zúčastnily
se trhů a zámeckého pohoštění. Jedním
slovem SPOKOJENOST.
Celá škola kromě nejstaršího ročníku
zahájila PLAVECKÝ KURZ.
Páťáci aktivně pracují při tvorbě školních listů, hrajeme si na opravdové REDAKTORY. Za odměnu se na jaře podívají
do skutečného regionálního rádia.

PROSINEC
Těšíme se na ČERTA a MIKULÁŠE, ale
hlavně na Ježíška, který jistojistě přijde
do školní družiny.
Jsou tu Vánoce!!! V polovině prosince přivítáme opět rodiče. Pilně vyrábíme
na VÁNOČNÍ VÝSTAVU a přípravy na BESÍDKU jsou rovněž v plném proudu. Doufáme, že nám to vyjde tak parádně jako
vloni, i když letos to bude trochu jinak,
už se moc těšíme…
Všem rodičům, žákům
i pedagogům přejeme pohodové Vánoce!

„Akce Holandsko“
na ACADEMI MERCURII v Náchodě
Letos už potřetí proběhla první část
výměnného projektu mezi holandským
gymnáziem Willem van Oranje z Oud-Beijerlandu a náchodskou Academia
Mercurii. Naši studenti přivítali v Náchodě skupinu holandských studentů s učiteli. V den jejich příjezdu pro ně byla připravena prohlídka pevnosti Dobrošov,
kterou skvěle odprůvodcoval v angličtině náš student Šimon Stolín. Středa byla
ve znamení slavnostního přivítání na náchodské radnici, kde pan místostarosta
Ing. Tomáš Šubert seznámil naše hosty s městem a náchodským regionem.
Ve škole pak proběhly prezentace, díky
kterým jsme seznámili holandské hosty s naší zemí, kulturou a životem v naší
škole a naopak, studenti z Nizozemí přiblížili našim studentům život a kulturu
v jejich zemi. Odpoledne nás čekala prohlídka města a náchodského zámku, kterou vedla studentka AM. Alice Světlíková
v anglickém jazyce. Ve čtvrtek jsme navštívili Adršpašské skály, které skvěle odprůvodcovala naše studentka Adéla Birke.
Odpoledne bylo vyhrazeno sportovním
aktivitám squash, ricochet a ping-pong
ve Squash Centru v Náchodě. V pátek došlo na rozloučení a Holanďané vyrazili
do Prahy, kterou si prohlédli za asistence
průvodkyň z AM. Magdaleny Grulichové
a Karolíny Sršňové.
Studenti z Academia Mercurii se těší
na duben, kdy proběhne naše další setkání, tentokrát v Oud-Beijerlandu.
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Náchodský zpravodaj

ZŠ PLHOV

města. Projekt byl částečně veden v anglickém jazyce, takže si žáci vyzkoušeli, jak
moc se jim daří komunikovat v angličtině.

Projektový den na Plhově
Ve středu 4. listopadu si žáci 2. stupně
vybrali dílnu, která je zaujala svou nabídkou a spolu s žáky z různých jiných ročníků se dali do práce na konkrétním projektu. Co všechno během dne stihli?

Milí čtenáři Náchodského zpravodaje,
máme za sebou první adventní víkend
a před sebou období plné vonícího cukroví,
rozzářených výloh a vůbec příprav na vánoční svátky. Snad vám toto hektické období zpříjemní náš informační koktejl, namíchaný z rozličných novinek a střípků z dění
na naší škole. Tak prosím, posaďte se a vychutnejte si náš pravidelný sloupek…

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ

„Člověk je dobro i zlo, světlo i stín“
Tuto dílnu, zaměřenou na etickou výchovu, dramatickou výchovu a výtvarnou výchovu, si vybrali žáci od šestých
do devátých tříd. To, že se náš život skládá ze světlých a temných stránek, že každý z nás má dobré a špatné vlastnosti, to
všichni víme. Ale jak si s tím poradit? Je
více zla, nebo dobra? Odpovědi na tyto
i další otázky děti našly díky příběhům
během projektového dne. Na závěr ztvárňovaly emoce dobra a zla v keramické dílně. Společně vyrobily anděla jako symbol
dobra a malé čerty jako symbol zla. Děvčata a kluci odcházeli s pocitem, že dobra
je více, ale musíme se o to všichni snažit.
Uvaříme dobroty,
z prodeje podpoříme charitu pro děti
Žáci z 8. A a 9. A připravili v průběhu
projektového dne širokou nabídku dobrot
pro spolužáky i učitele. S chutí se pustili do pečení závinů, muffin, kokosového
dezertu a trdelníků. Připravili také párky
v listovém těstíčku, slané a sladké jednohubky, vaﬂe a usmažili bramboráky. Utržili 1303 korun a tuto částku se rozhodli
věnovat na rozšíření konta na pomoc nemocné Rebece Čihákové.
Around the world
Žáci šestého, sedmého a osmého ročníku se zúčastnili projektu s názvem
Around the world (Kolem světa). Cílem
tohoto projektu bylo prohloubení učiva v rámci zeměpisu a anglického jazyka. Děti si tak vymyslely vlastní cestovní
kancelář. Ale „cestování prstem po mapě“
zase nebylo tak jednoduché, vždy si děti
musely zjistit, co vše je k vycestování potřeba. Dále si děti zasoutěžily. Podle zadaných souřadnic vyhledávaly místa na zemi a k nim poté příslušné státy.
A šlo jim to opravdu skvěle, však také každá skupina měla velký počet bodů. Vytvořily i turistický ukazatel, na který zanesly vzdálenosti do zadaných měst z našeho

Dalších 10 dílen pro ostatní žáky
Žáci 6.–9. tříd během dne pracovali
ve 13 dílnách, svoji práci nachystali jako
prezentaci pro spolužáky i pro rodiče. Ti
se s projektem seznámili v rámci třídních
schůzek.
Vladimír Honzů

Dopoledne otevřených
dveří v ZŠ Náchod-Plhov
Máte doma budoucího prvňáka?
Budete přecházet z „malé“ školy do
6. třídy ve „velké“ škole?
Zajímá vás, jak vypadá práce v moderní škole?
Přijďte se podívat, jak se na Plhově dětí
učí, jak sportují, jak tráví volný čas.

Sobota 12. prosince 2015,
od 8.45 hodin

Program:
Výuka v 1. třídě
Hejného matematika
Hodina angličtiny
Odborné předměty na 2. stupni
Výtvarná dílna
Sportujeme
Vaříme
Keramická dílna
Práce školní družiny

Jak s oblibou říkáme, všechno je jednou
poprvé. Právě toto rčení platilo beze zbytku pro několik čtvrťáků, pro které byla
návštěva našeho hlavního města skutečně premiérou. Není proto divu, že byli,
tak jako jejich spolužáci, okouzleni nejenom výstavou Archa Noemova v Národním muzeu, ale i krásami historického
centra Prahy, kde jednoznačně vedl Karlův most. Neobvykle proběhla i zpáteční
cesta vlakem, kdy si spolucestující nemuseli stěžovat na dětské brebentění a výbuchy smíchu. Důvodem nebyly výhružky paní učitelky, ale boj o bobříka mlčení,
a věřte nebo ne, byl uloven.

Na počátku je sloní trus
Překvapení čekalo i na deváťáky, a to během exkurze do Muzea papíru v Polských
Dusznikách. Kromě informace, že jedněmi
z majitelů papíren byli Češi, či workshopu
s možností vyrobit si vlastní, květinou či
vodotiskem ozdobený papír, sklidilo asi
největší údiv sdělení, že celulózu na výrobu papíru zde získávají i ve Wroclawské
ZOO, a to ze sloního trusu.
Papír se dostal do centra dění i u čtvrťáků, a to v Muzeu papírových modelů.
Obdiv nad tím, co se dá z papíru vykouzlit – od maket architektonických památek, přes dopravní prostředky, zvířátka,
až po miniatury, které se vešly do skořápky ořechu – byl prý nelíčený. A na ty, kteří
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jsou spíše na činnosti technického směru,
čekal ráj v herně Muzea stavebnice Merkur. No a pro některé děti bylo největším
objevem dne už samotné cestování vlakem či autobusem…
Posmíváček, rozcuchadlo a ti ostatní…
Velkým zážitkem byla pro děti ze 2.A
a 4.C beseda s básníkem a spisovatelem
panem Milošem Kratochvílem v náchodské knihovně. Jako poděkování za jeho
ochotu odpovídat na dotazy, které neměly konce, mu děti přinesly soubor obrázků
nových „Poťouchů“, tedy postaviček z jedné z knih pana Kratochvíla.
Na své si přišli také milovníci komiksů, a to přímo na komiksovém workshopu
s Klárou Smolíkovou, či stoupenci tradičních výměnných BAZÁRKŮ. Na tom podzimním, pořádaným učitelkami, rodiči
a dětmi tříd 1. a 4.A, šly prý kromě občerstvení na odbyt nejvíce hračky a dětské oblečení. A v plném proudu jsou i celoroční projekty „Čím budu“ a „Rodiče čtou
dětem“.
Svoji každodenní práci, nezbytné „doktorské nádobíčko“ i oblíbenou knížku
představila dětem během návštěvy své
ordinace dětská lékařka MUDr. Hegerová.
Díky další mamince, paní Kláře Skleničkové, zástupkyni ředitelky MŠ Komenského, mohly děti pro změnu nahlédnout
do dění v mateřské školce „z druhé strany“ a na chvíli se zde chopit role těch
starších a zkušenějších. No a i tady došlo
na nezbytné čtení.
A na závěr ještě trochu adrenalinu…
Dvojitý boj o zlato
skončil dvojitým stříbrem
Klání deváťáků, tedy sedmý ročník soutěže v technických disciplínách s názvem
Klání žáků deváťáků, pořádaný VOŠ a SPŠ
stavební arch. Jana Letzela, byl úspěšný
zejména pro dívčí dvojice. Zatímco zlatá
a bronzová medaile putovala mimo Náchod, stříbro obhájily naše dámy Denisa
Vojtasová a Sára Kubíková. Jejich spolužáci obsadili krásné čtvrté místo a stali
se tak nejtechničtěji založenými mužskými účastníky.
Stejného umístění dosáhlo družstvo
naší školy i na poli kolečko-křížkovém.
Družstvo ve složení D. Vojtasová (podruhé), Z. Vlasáková, B. Osobová, S. Krůlová
a T. Vojtasová podlehlo pouze družstvu
náchodského Jiráskova gymnázia a postoupilo do krajského kola celorepublikového studentského turnaje v piškvorkách.
Držíme palce.
Tak, milí čtenáři, to je v kostce asi
všechno a my se jdeme chystat na Mikuláše, vánoční zpívání, ale taky třeba do Muzea Karla Zemana nebo na plavbu elektrolodí po Vltavě a také připravujeme malé
překvapení pro vás.
Mějte krásný adventní čas a za měsíc
na shledanou.
Kolektiv ZŠ Komenského
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v ZŠ Staré Město
Srdečně zveme všechny přátele „školního světa“ dne 17. prosince
2015 do naší školy. Během dopoledne můžete kdykoli nahlédnout do výuky kterékoli třídy a v průběhu celého dne mezi 8 hodinou ranní a 16
hodinou odpolední navštívit naši školu a nechat se naladit předvánoční atmosférou.
Na Vánoce se připravují i děti z pěveckého kroužku, jež se chystají opět
navštívit a potěšit svým vánočním
pásmem babičky a dědečky v Domově pro seniory.
Pro naše budoucí školáčky máme
připraveno opět vánoční hodinu
na kroužku Všeználek dne 3. prosince
od 15 do 16 hodin. Další setkání bude
7. ledna, kdy se zaměříme na přípravu na zápis a poslední schůzka proběhne 3. března.
Přejeme všem příjemně strávený
čas vánoční.
Kolektiv učitelek naší školy

Městské informační
centrum získalo
certifikaci Českého
systému kvality služeb
V listopadu obdrželo Městské informační centrum certifikaci na poskytované
služby Českým systémem kvality služeb.
„Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá ke zvyšování
kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách.
Vlastníkem systému je Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, které na jeho realizaci
spolupracuje s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu.
Koncepce systému vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, přičemž jeho
filosofií je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných
služeb v organizacích. Zapojeným organizacím systém umožňuje postupně získat
odborné i praktické znalosti z oblasti řízení kvality ve službách a další odborné
kompetence, které mohou využít při rozvoji svého podnikání. Úspěšné organizace
získají prestižní, mezinárodně srovnatelnou značku, která pro zákazníka představuje příslib ověřené kvality služeb a zároveň je oceněním práce všech zaměstnanců
organizace.
Český systém kvality služeb byl vytvořen s využitím licence německého systému Service Qualität Deutschland (SQD),
který již více než deset let přispívá k rozvoji kvality služeb v Německu. Tento systém byl ve spolupráci s odborníky na ob-

last kvality služeb a cestovního ruchu
analyzován a následně přizpůsoben pro
aplikaci v českém prostředí. Výsledný systém má ambice stát se v České republice
respektovaným nástrojem, který přispěje ke zvýšení kvality poskytovaných služeb, jejichž úroveň je dlouhodobě v České republice vnímaná jako nedostatečná.“
Pro úplnost dodejme, že certifikaci
předcházelo školení a následné zpracování vize budoucího zkvalitnění námi poskytovaných služeb.
Ivona Košková,
Městské informační centrum

Školské zařízení

pro další vzdělávání
pedagogických
pracovníků
Královéhradeckého kraje
Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod),
547 01 Náchod, 491 428 345, Kontakt:
Mgr. Markéta Mrázková, 722 569 515,
email: mrazkova@cvkhk.cz, web: www.cvkhk.cz
Jak rozmluvit žáky
na 2. stupni ZŠ /angličtina/
2. prosinec 2015, 9.00–12.30 hodin
lektor: Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D.
Práce v týmu
4. prosinec 2015, 9.00–14.30 hodin
ektor: PhDr. Zdenko Matula
Tvořivá literární výchova
a tvořivý sloh
11. prosinec 2015, 9.00–12.30 hodin
lektor: PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Setkání výchovných poradců
a metodiků prevence
16. prosinec 2015, 13.00–17.00 hodin
lektor: Mgr. Radka Polívková

Královédvorská Diakonie
získala štědrý finanční dar
Rádi bychom poděkovali všem, kteří
přispěli darováním věcí nebo nákupem na
již tradičním Dobročinném bazaru, probíhajícím v budově sboru Církve bratrské od
19. do 23. října. Podařila se získat částka
50.000 Kč a byla darována organizaci Diakonie ČCE středisku ve Dvoře Králové nad
Labem. Více informací o tomto středisku na http://dvur-kralove.diakonie.cz/. Další bazar je plánován v termínu 14.–8. 3.
2016. Za přípravný tým Jana Hejzlarová.
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19. 12.

17. 12.

16. 12.

13. 12.

11. 12.

9. 12.

7. 12.

6. 12.

6. 12.

4. 12.

vstupné 90, 80, 60 Kč
dirigent: Jindřich Roubíček, sólisté: Karel Untermüller – viola, Josef Vlach – housle
koncert abonentního cyklu – skupina „K“
Masarykovo náměstí, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
Bohoslužba při svíčkách spojená s příchodem sv. Mikuláše / 18 hodin
Masarykovo náměstí, kostel sv. Vavřince
II. adventní neděle / 17.00–18.00 hodin
vystoupení náchodských církví
Masarykovo náměstí
Vánoční koncert / 18.00 hodin / vstupné 200 Kč
účinkují: Světlana Nálepková, Michaela Gemrotová, Two Voices
Masarykovo náměstí, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
Vánoční origami – výtvarná dílna / 17 hodin
Městská knihovna
Janek Ledecký „Vánoční turné 2015“ / 19 hodin / vstupné: 350, 330, 310 Kč
Masarykovo náměstí, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
Sněhánky ,,Dětská vánoční show Světlany Nálepkové“ / 15.00 hodin
Masarykovo náměstí
Soutěž o nej bramborový salát / 14.25 hodin
Masarykovo náměstí
Dětské vánoční představení / 10 hodin
Českobratrská církev evangelická, Purkyňova ulice 535
XXV. SVOBODNÝ ADVENT / 19.00–20.30 hodin
,, I Ježíš byl uprchlíkem aneb lidé bez domova“
vystoupení náchodských církví
Masarykovo náměstí, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
Vánoce s princeznou / 17.00 hodin
ZUŠ Náchod a Občanské sdružení rodičů a přátel ZUŠ Náchod
Masarykovo náměstí, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
Vánoční koncert Musica Viva Náchod / 18.00 hodin
Galerie výtvarného umění Náchod – zámecká jízdárna
Vánoční zvoneček vypravuje / 15 hodin / vstupné 60 Kč
Liduščino divadlo Praha, klasická činoherní pohádka pro děti
Masarykovo náměstí, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

POZVÁNKY

PF‘ 2016

Město Náchod
přeje všem občanům
příjemné prožití
svátků vánočních
a mnoho zdraví,
štěstí a lásky
v roce 2016

v Náchodě

2015

Vánoce
3. 12. Vánoční koncert Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod / 19 hodin
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VÝSTAVY

keramika, šperky, výrobky ze dřeva, drátů, proutí a vánoční dekorace
Městské knihovna
7. – 11. 12. Vánoční prodejní výstava SVČ Déčka
Městská knihovna

28. 11. – 5. 12. Předvánoční výstava výtvarného spolku SANA

1. 1. 2016

27. 12.

25. 12.

24. 12.

Sbor Církve bratrské, Purkyňova 584
Tradiční společný vánoční koncert pěveckých sborů Jiráskova gymnázia
a pěveckého spolku Hron z Náchoda / 15.30 hodin
vstupné: 70 Kč studenti, 50 Kč důchodci a děti do 10 let zdarma
Masarykovo náměstí, kostel sv. Vavřince
Betlémské světlo / 16.30 hodin
Náchodští skauti budou rozdávat Betlémské světlo, Masarykovo náměstí
Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše
s Jitkou Zelenkovou/ 16.30 a 19.30 hodin
vstupné: 270, 250, 230 Kč
Masarykovo náměstí, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
Štědrovečerní nešpory / 15 hodin
Českobratrská církev evangelická, Purkyňova ulice 535
„Dětská půlnoční mše svatá“/ 15 hodin
Masarykovo náměstí, kostel sv. Vavřince
Štědrovečerní setkání u betléma / 21.30 hodin
Sbor Církve bratrské, Purkyňova 584, sborová zahrada
Půlnoční mše svatá /24 hodin
Masarykovo náměstí, kostel sv. Vavřince
Hod boží vánoční – slavnost narození Páně / 9.30 hodin
Sbor Církve bratrské, Purkyňova 584
Živý Betlém / 15, 16 a 17 hodin
Masarykovo náměstí
Přednáška o pouti po Filipínách (P. Jan Linhart) / 15.30 hodin
pořádá Římskokatolická farnost
Masarykovo náměstí, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, přednáškový sál
Novoroční ohňostroj / 18.00 hodin
Masarykovo náměstí

20. 12. Dětská vánoční slavnost / 9. 30 hodin
prosinec 2015
POZVÁNKY
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GALERIE, ASPEKT
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Výtvarná soutěž pro občany Náchodska
Téma Světlo

ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI
– otevření kurzu

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Kurátor výstavy: Mgr. Petra Killarová, MgA. Tereza Burdová
Trvání výstavy: 16. 12. 2015 – 28. 02. 2016
Vernisáž výstavy: 15. 1. 2016, 17.00 h.
Galerie výtvarného umění v Náchodě pořádá již 10. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska(Broumov, Police nad Metují, Hronov, Velké Poříčí nad
Metují, Červený Kostelec, Náchod, Česká
Skalice, Jaroměř, Nové Město nad Metují,
Dobruška, Opočno a jejich přilehlé obce),
kteří dosud nespolupracují s GVUN a nevystavují zde.
Vyhlášené téma by mělo podnítit obyvatele Náchodska pro vnímání fenoménu
světla.
Tak jako lze světlo rozložit do spektra
barev, je možné jedno slovo – světlo vnímat v různých významech a souvislostech. Světlo jako životadárný prvek, světlo přirozené proti světlu umělému, vztah
vesmírných těles a světla, světlo a stín,
apod. Také světlo v uměleckém světě je
kapitolou, kterou nelze snadno přehlédnout. Světlo ovlivňuje vznik i vnímání
některých uměleckých děl (malba, socha,
architektura...), nebo přímo utváří mnohá díla (fotografie, světelné umění, projekce...). Zkoumání vztahu místa a světla
je také inspirativní. Specifika místní podhorské krajiny a příhraniční oblasti s její
pamětí vyzývají k výtvarné tvorbě. Naproti tomu stojí městská krajina s pouličním osvětlením a rozsvícenými okny.
Volba tématu Světla se nám zdá zvláště příhodná pro jubilejní 10. ročník soutěže proto, že světlo je se slavením úzce
spojeno. Vzpomeňme na nejstarší rituály, na oslavy spojené s rovnodenností či
slunovratem nebo na liturgické slavnosti.
Rok 2015 byl UNESCEM vyhlášen Rokem
světla. Oslavují se výročí 1000 let od prvních pojednání o optice nebo 500 let
od vynalezení optických vláken. Je snahou vědců přivést laickou veřejnost k pozornosti ke světlu a světelným technologiím a jejich pozitivnímu vlivu na naši

ASPEKT

budoucnost. Věříme, že zaostřením našich pohledů pro světlo, můžeme odhalit otázky, které nás budou nadále zajímat, podněcovat, či dokonce provokovat
k dalšímu vzdělávání a tvorbě. I když k samotné vernisáži vystavených prací dojde
až na počátku roku 2016, hlavní část práce, totiž samotná tvorba bude probíhat
v roce 2015, tedy v Roce světla.
Odevzdání soutěžních prací proběhne
1. 12. – 13. 12. 2015.
Přihlášky na soutěž lze stáhnout
z webových stránek galerie (www.gvun.
cz) nebo vyzvednout v Informačním centru v Náchodě anebo přímo v Galerii výtvarného umění v Náchodě.
Z nejlepších prací bude uspořádána
v GVUN výstava, která bude zahájená
15. 1. 2016 slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen. Výstava potrvá
do 28. 2. 2016.
Soutěž proběhne ve čtyřech kategoriích – děti (do 6 let), děti (7–15 let), mládež (16–18 let), dospělí. Vyhodnocení prací bude probíhat podle výtvarných oborů:
kresba, malba, grafika (klasická i počítačová), fotografie (klasická i digitální), socha (plastika, skulptura, objekt). Z každého oboru v každé věkové kategorii porota
vybere tři nejlepší práce.
Dále pak porota určí jednoho absolutního vítěze celé soutěže, kterému bude
nabídnuta účast na letošní přehlídce výtvarné tvorby Náchodský výtvarný podzim. Ocenění výtvarníci obdrží zajímavé
ceny (výtvarné potřeby, publikace o umění). K celému projektu bude vydána doprovodná tiskovina s několika reprodukcemi
oceněných soutěžních prací, seznamem
zúčastněných autorů a krátkým doprovodným textem.

Okresní myslivecký spolek v Náchodě připravuje kurz pro získání loveckého lístku – zkoušky z myslivosti. Zkoušky
z myslivosti představují soubor činností,
které zahrnuje přípravné školení skládající se z teoretického kurzu a odborné praxe v myslivosti, završené ústními zkouškami.
Adepti, uchazeči se mohou přihlásit
v kanceláři Okresního mysliveckého spolku v Náchodě. Uzávěrka přihlášek na kurz
myslivosti je 10. ledna 2016.
Kurz pro adepty myslivosti v roce 2016
bude otevřen od 23. ledna 2016. Výukové
dny budou sobota a neděle. Ukončení teoretického kurzu je 27. února 2016. Další informace naleznete na www.myslivost/
omsnachod.cz
Případné dotazy směřujte do kanceláře
OMS Náchod – úřední dny pondělí, středa
8–12 a 13–16 hodin, kontakt Ing. Eva Pavlíková, telefon 491 426 660, e-mail: omsnachod@seznam.cz.

Síla pohybu
kreSby / petr Samek

28. 11.–30. 12. 2015 / verniSáž 28. 11. 2015 / 17 hodin

Tereza Burdová, Petra Killarová

Novou sociální službu PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ občanům Náchodska poskytuje ASPEKT. Službu mohou bezplatně využívat lidé
se zdravotními potížemi, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání.

Aspekt působí na Náchodsku osmým
rokem. Nyní je podporované zaměstnávání zařazeno do sítě podporovaných sociálních služeb. Zveme proto občany Náchodska, aby neváhali tuto službu využít.
Aspekt sídlí přímo u Masarykova náměstí, v Hrašeho ulici 15, naproti Katastrálnímu úřadu.
Společně můžeme přemýšlet nad možnostmi, jak lze řešit životní situaci, co
a jak udělat, aby člověk získal a udržel si
práci a společně takovou práci hledat. Pomoc navíc nemusí končit nalezením prá-

ce, ale konzultanti dále pomáhají klientům při zapracování a udržení si nalezené
práce. Je na klientech, co z nabídky podpory si přejí využít. Vše funguje na individuálním a dobrovolném přístupu. Kontaktujte nás a rádi Vám povíme víc.
Aspekt
Lucie Sedláčková, telefon: 774 976 993
email: lucie.sedlackova@aspektos.cz
web: www.aspektzs.cz
Náchod, Hrašeho ulice 15, 3. patro (doporučujeme si schůzku domluvit předem)

Kavárna Café Patro / masaryKovo náměstí náChod
otevřeno Po–čt 8–20 / Pá 8–22 / so 16–22 / ne zavřeno
24.–27. 12. 2015 zavřeno

prosinec 2015
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I letos Vám skauti a skautky přinesou

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

✴

HRON – pěvecký spolek v Náchodě

pořádá již tradiční společný

VÁNOČNÍ KONCERT
Pěveckého sboru studentů

Malý plamínek,
tento novodobý
symbol Vánoc, jenž
svou silou spojuje
mnohá srdce, vám
budeme předávat
dne 20. 12. 2015 na
Masarykově náměstí
od 16:30-17:00.

Jiráskova gymnázia

a pěveckého spolku HRON
z Náchoda

20. 12. 2015 v 15.30 hodin

v kostele sv. Vavřince
na Masarykově náměstí v Náchodě
Vstupné 70 Kč / studenti a důchodci 50 Kč / děti do deseti let zdarma

Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz

Zimní romance

JIŘINKOVÝ SÁL MUZEA BOŽENY NĚMCOVÉ V ČESKÉ SKALICI
TRADIČNÍ SEDMÁ PRODEJNÍ VÝSTAVA ROMANTICKÝCH VÁNOČNÍCH
DEKORACÍ, ADVENTNÍCH VAZEB A DÁRKŮ.
HISTORICKÉ KOSTÝMY A AUDIOVIZUÁLNÍ PROJEKCE.
OTEVŘENA KVĚTINOVÁ KAVÁRNA S PŮVABEM MINULÝCH STOLETÍ.
OBLÍBENÉ VÁNOČNÍ DORTY.
Adventní víkendy pá–ne 27.–29. 11., 4.–6. 12.
a 11.–13. 12. 2015.
Otevřeno 10.00–16.00 hod.
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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HURDÁLKOVA ULICE

Náchodský zpravodaj

NOVĚ OTEVŘENÝ OBCHOD
naproti kinu Vesmír

EVA MODA

www.kocarkov.cz

otevřeno po-pá od 9 do 17 hodin

TAPETY ŠOLÍN

nabídka – samolepící folie
stropní kazety + lišty, lepidla, barvy + tmely,
dekorace na stěnu, obrazové tapety
tapety interiér – vlies, vinyl, papír
Prodejna naproti kinu VESMÍR.
Otevřeno PO–PÁ 9–17 hod. tel. 491 421 071

Na ploše 100 m2 nabízíme za internetové
ceny: Dětské kočárky, autosedačky, kojenecké
a dětské oblečení, obuv, hračky, ná bytek a doplňky.
Těšíme se na Vaši návštěvu, rádi poradíme
a pomůžeme s výběrem toho nejlepšího pro
Vaše nejmenší.
Náchod, Hurdálkova 357 (vedle kina Vesmír)

DÁMSKÉ A PÁNSKÉ
SPODNÍ PRÁDLO
v prodeji značky ÚPAVAN, SASSA, DIM, BARLAY
zmenšovací podprsenky až do velikosti 85F
push op podprsenky od velikosti 70A
STAHOVACÍ ITALSKÉ PRÁDLO
Otevřeno po–pá 9–17 hod.
Kde nás najdete? Naproti Kinu VESMÍR.

HRAČKY A PAPÍRNICTVÍ
U KALÍŠKU

dřevěné hračky
vlaky, koleje a příslušenství
kreativní sady, hry, stavebnice, puzzle
domečky, garáže, auta, panenky, kočárky...
AKČNÍ CENY (slevy až 40%) na široký sortiment zboží
Základní varinata použití loga - ve stupních šedi
Základní
varinata použití
loga - ve stupních
šedi So 9–11.30
Otevřeno:
Po–Pá
9–17,

Hurdálkova 379, Náchod (vedle Městské policie)
tel. 606 832 672, pedikura.nachod@seznam.cz,
bartunkova@mkprofinails.cz, www.martinabartunkova.cz

Prodejna materiálu pro nehtařky (stavební a barevné gely, nail
art, štětce, akryl, gellak 4in1, IBX ...)
Skladem celý sortiment MK profinails, poradenství, zaškolení s materiálem.
www.mkprofinails.cz

PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA
Ošetření nohou bez namáčení pomocí podologického přístroje. Vhodné
zejména pro diabetiky, hemofiliky, pro osoby s neuropatií nebo kožními
problémy.

ORTONYXIE
Ošetření zarůstajících nehtů pomocí nehtových špon = rovnátek. Vynikající alternativa chirurgického zákroku, rychle zbavují od bolesti a nabízejí
dlouhodobé zlepšení.

www.syrovyobchudek.cz
4.
4.

prosinec 2015

KLADSKÉ POMEZÍ

Zimní turistické noviny
Kladského pomezí jsou na světě
Zimní číslo turistických novin Kladského pomezí je na světě.
Kromě pravidelných sekcí jako Kam v zimě, nebo přehled kulturních, sportovních a společenských akcí si můžete přečíst článek o filmové turistice našeho regionu nebo třeba zajímavý rozhovor s výtvarníkem panem Soumarem. Zjistíte, jaký je advent
v Ratibořickém kuželníku, dozvíte se o historii Kolárova divadla v Polici nad Metují, které letos slaví 75. výročí od svého založení a mnoho dalšího.
Novinkou je přehledná zimní mapa udržovaných běžeckých
lyžařských tratí a skiareálů Kladského pomezí. Naleznete zde
také přehled servisů a půjčoven lyží, jízdní řády skibusů. Ty budou dovážet návštěvníky vždy v sobotu z Náchoda do Jestřebích hor a do Stolových hor v Polsku od konce prosince až do
konce února.
Noviny jsou nyní k dostání ve všech informačních centrech
Kladského pomezí nebo si je můžete volně stáhnout na www.
kladskepomezi.cz.

až na samý začátek k rozcestí Nad kovářovou roklí a vrátíme se
ke kapli Hvězda a zpět na parkoviště. Ti zdatnější se mohou vydat z rokle po zelené trase a tak dojít přímo na parkoviště. Jedná se však o náročnější výstup.
Výlet můžete uskutečnit i během tradiční akce s názvem Zimní táboření na Hvězdě, jehož 52. ročník se bude konat o víkendu
4. – 6. prosince 2015. V pátek se můžete těšit na promítání o Indočíně Jiřího Horského a v sobotu proběhne slavnostní zahájení, zapálení vatry, vystoupí trampská kapela Kamarádi z osady
5 a chybět nebude ani soutěž o nejmladšího, nejvzdálenějšího
a nejstaršího táborníka.

Toulavý baťoh
uzavírá letošní sezonu, ale pokračuje

Skrze Kovářovu rokli
Hvězda, parkoviště – (červená t. zn.): kaple Panny Marie Sněžné
na Hvězdě, rozcestí Nad Kovářovou roklí, vyhlídka Supí hnízdo – (zelená t. zn.): Kovářova rokle – horní rozcestí – (červená
t. zn.): jeskyně Kovárna, Kovářova rokle – dolní rozcestí, Setonova studánka, zpět Kovářova rokle, rozcestí Nad Kovářovou roklí, kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě, Hvězda, parkoviště (5 km).
Broumovské stěny skrývají mnoho kouzelných míst, která stojí za návštěvu v každém ročním období. Jedno z nejznámějších
míst je Kovářova rokle, kde si podle pověsti jeden z loupežníků zřídil ve velké jeskyni kovárnu, kde z železných nástrojů
ukradených sedlákům zhotovoval nové hospodářské nástroje,
ale také zbraně pro své druhy. Takto si prý nashromáždil velké jmění, které poté ukryl na dno hluboké skalnaté rokle. A právě tam vede náš výlet. Cesta začíná na parkovišti, odkud se
vydáme po červené trase kolem kaple Panny Marie
Sněžně na Hvězdě, mineme rozcestí Nad Kovářovou roklí a půjdeme dále až k vyhlídce na Supím koši. Pokud budeme mít štěstí, užijeme si
mrazivé krásné výhledy na okolní zasněžené
vrcholky skal. Od vyhlídky sestoupíme po zelené značce do Kovářovy rokle k hornímu rozcestí, a odkud po červené značce budeme pokračovat stále směrem dolů. Projdeme jeskyní
Kovárna, dále kolem Mariánské jeskyně a dojdeme až na konec rokle k Setonově studánce.
Zde si v příjemném prostředí malého dřevěného altánu můžeme něco zakousnout. Nyní se
vydáme zpět po stejně trase. Roklí projdeme

A jak si letos vedl? Už druhým rokem se mohli návštěvníci
Kladského pomezí, a nejen oni, zapojit do cestovatelské hry Toulavý baťoh, sbírat samolepky a soutěžit tak o pěkné ceny v podobě létajících talířů nebo i samotného batohu. Samolepky byly
k dostání celkem na 25 místech regionu a tak měli návštěvníci možnost poznat celý region Kladského pomezí a část sousedního Polska.
Výherců Toulavého baťohu, kteří sesbírali všech šestnáct samolepek, bylo v letošním roce celkem pět. Dokonce se mezi ně
zařadil i rekordman, který sesbíral všechny samolepky během
pouhých tří dnů. Soutěžících, kteří získali zábavné frisbee, bylo
však mnohem více. V letošním roce bylo vydáno přes 450 létajících talířů. I zájem o ilustrované mapy, které slouží jako podklad pro cestovatelskou hru, byl veliký. Turisté si pro ně chodili
do informačních center, byly rozdávány během veletrhů, k dostání na regionálních akcích a v neposlední řadě i v některých
školách. Celkem si tedy letos návštěvníci i místní odnesli přibližně 11 500 kusů map v českém i v polském jazyce. Někteří se
rádi zapojili do naší hry, jiným mapa posloužila jako pěkný suvenýr z Kladského pomezí.
Když batoh zrovna nesoutěžil, mohli jste se s ním setkat i během akcí s názvem Den s Toulavým baťohem a to
v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují, v pevnostním městě Josefov, v Green Valley
parku ve Stárkově a na broumovské Svatováclavské pouti. Tato odpoledne plná dobrodružství a zábavy si v mnoha případech užili nejen děti, ale i dospělí.
Již dnes náš Toulavý baťoh přemýšlí, čím
vás překvapí v příštím roce. Vy však nezapomeňte, že cestovatelská hra i nadále pokračuje až do vydání všech výher, a proto máte stále možnost získat svůj žlutý turistický batoh.
Více informací o soutěži a také tipy na výlety
naleznete na www.toulavybatoh.cz.
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POZVÁNKY, INZERCE

Náchodský zpravodaj

Město Náchod a Ekumenická rada církví
Vás zvou na tradiční

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Dovolujeme si Vás požádat o pomoc při organizaci
významné charitativní akce, která probíhá na celém
území České republiky a to již po šestnácté,
v termínu od 6. 1. 2016 — do 11. 1. 2016.
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc osobám v nouzi,
nemocným, ohroženým lidem bez domova, matkám
s dětmi v tísni, osobám s handicapem, seniorům a dalším sociálně
potřebným lidem v oblastech, 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.

u vánočního stromu na Masarykově náměstí
1. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 29. listopadu 2015 v 17.00 hodin

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů města Náchoda
v programu účinkují
Církev římskokatolická a Církev adventistů sedmého dne
18.00 hodin – kostel sv. Vavřince
Adventní koncert
Pavlína Senič za doprovodu komorního orchestru Musica Festiva

2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 6. prosince 2015 v 17.00 hodin

v programu účinkuje
Církev bratrská a Českobratrská církev evangelická

3. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 13. prosince 2015 v 19.00 hodin
XXV. SVOBODNÝ ADVENT
"I Ježíš byl uprchlíkem"

komponovaný pořad náchodských církví

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka – velký sál
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

15345 UPC New Builds inzerce Nachodsky zpravodaj 178x123 kaktusak.indd 1

Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

20.11.15 16:22

prosinec 2015

Mladí a dospělí
si poměřili síly
3. ročník ve stolním turnaji opět uspořádali hasiči z Jizbice v hasičárně pro
mládež i dospělé dne 7. listopadu. Akce
započala již od rána a zakončení měla
k večeru. Celkem se turnaje zúčastnilo 10 amatéru. Hráli mladí hasiči, hasiči
z SDH Náchoda, mladí sociální demokrati
z Královéhradeckého kraje a amatéři z Náchodska. Byla zde velice dobrá kamarádská atmosféra. Některým se dařilo méně,
některým více. Ale tak už to bývá a všichni nemůžeme býti vítězové. Za celý průběh bych chtěl poděkovat jednatelce SDH
Jizbice Zdence Břendové a dále patří dík
sponzorům akce Bresoft, Pivovar Primátor a.s. městu Náchod a Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda.
Petr Břenda – starosta SDH Jizbice

INFOCENTRUM, POZVÁNKA

NOVINKY
Z INFOCENTRA
prosinec 2015
Aktuální předprodeje vstupenek
v Městském informačním centru:
3. 12. 2015
Předvánoční koncert AVE MARIA
22. 12. 2015
Cestou necestou s Miroslavem Donutilem
21.01. 2016
Piráti z Karibiku II. – Jiří Kolbaba, přednáška známého cestovatele
31. 01. 2016
Malina Brothers
2. 02. 2016
Zdeňek Izer a Šárka Vaňková
18. 02. 2016
Marie Rottrová
22. 03. 2016
Robert Křesťan a Druhá tráva

Městské informační centrum
dále nabízí:
aktuální vydání zimních novin Kladského pomezí
kapesní kalendáře 2016
stolní kalendář Náchod – Kudowa Zdrój
na rok 2016

Vítězná fotka: zleva: 3. místo Marek
Dvorský - radní města Náchoda,
2. místo Jan Černý – SDH Náchod,
1. místo p. Kárnik – Rubena

POZVÁNKA na novoroční koncert
Police Symphony Orchestra
Hráči za Mladé sociální demokraty
Královéhradeckého kraje

GALERIE 102
OBECNÍ DŮM VELKÉ POŘÍČÍ

Náměstí 102, Velké Poříčí l po 9-11 a 13-18 l st 8-11 a 13-18 l čt 13-18 l pá 8-11 l knihovna@velkeporici.cz l 491 485 323

Od srpna ladíme s našimi dirigenty
slavnostní formu, abychom vás nyní mohli všechny pozvat na novoroční koncert.
Konat se bude na domácím hřišti v Kolárově divadle města Police nad Metují.
Prostory divadla jsou už oblečeny do nového kabátu, a tak i pánové jistě obléknou
nová saka a motýlky, dámy vplují do třpytivých šatů a oslní leskem svých rtěnek!
V tento podvečer pokřtíme naše první CD, které si budete moci rovnou i zakoupit! Těšíme se, že se s vámi uvidíme

na této hudební oslavě, která se koná
16. ledna 2016 od 16.00 hodin. Předprodej vstupenek spouštíme 1. 12. 2015 v turistickém informačním centru města Police nad Metují v Pellyho domech. Buďte
s námi u toho!
I po Novém roce se na náš hudební večer můžete těšit. V únoru vystoupíme
v sále UFFO Trutnov a v březnu zahrajeme v Červeném Kostelci. Těšíme se na vás!
za hráče PSO Petra Šotolová
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KINO VESMÍR

SVĚTOVÁ OPERA, DIVADLO, BALET, KONCERTY I VÝSTAVA

to vše v kině Vesmír v Náchodě v PROSINCI 2015
Neděle 6. prosince v 15.45 hodin
Satelitní přímý přenos baletního představení z Velkého divadla v Moskvě
DÁMA S KAMÉLIEMI
Hudba: Fryderyk Chopin, libreto podle románu Alexandra Dumase ml., choreografie: John Neumeuier. Nechte se strhnout tragickým dramatem lásky pařížské kurtizány a muže z vyšší společnosti. Balet na motivy románu A. Dumase mladšího, který
dal vzniknout i slavné opeře La traviata! John Neumeier, jeden
z nejvýznamnějších choreografů současnosti, rozkrývá hlubokou psychologii postav v jednom ze svých nejúspěšnějších titulů. Melancholickou atmosféru marné lásky umocňuje klavírní
hudba Fryderyka Chopina.
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní abonentní 230 Kč.
Sobota 12. prosince v 18.45 hodin
Záznam přenosu z Metropolitní opery v New Yorku
KOUZELNÁ FLÉTNA
Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart. Bonusová opera, uváděná
k 10. výročí existence projektu přímých přenosů. Záznam opery
je z roku 2006. Jedna ze základních oper světového repertoáru,
poslední opera W. A. Mozarta, jejíž hudební jazyk výrazně ovlivnil mnoho významných světových skladatelů, např. L. v. Beethovena, C. M. Webera. Děj opery klade a řeší otázku po smyslu světa v pohádkové formě – vítězí v ní dobro nad zlem, skromnost
nad pýchou, rozum nad ošidností smyslů, láska nad nenávistí
a pravda nad lží. Julie Taymor uvedla ve své režii na jeviště nejrůznější vizuální efekty včetně létajících ptáků, tančících medvědů a hvězdně se třpytící Královny noci! Prostě „pastva“ pro
uši i pro oči! Představení pro celou rodinu. Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP)
300 Kč, abonentní 270 Kč.
Neděle 13. prosince v 16 hodin
Záznam galakoncertu z Walt Disney Music Hall v Los Angeles
JOHN WILLIAMS – FILMOVÁ HUDBA
Jeho hudbu slyšel každý, jeho znělky zná celý svět, jeho skladby obohatily řadu filmů… Filmy jako Star Wars, Schindlerův seznam, Šumař na střeše, Čelisti, Indiana Jones, Sám doma nebo
Harry Potter, spojuje hudba Johna Williamse. Velkolepé znělky
jako Imperial March se stormtroopery na jevišti, ale také znělka letních olympijských her v Los Angeles 1984 a mnohem víc.
To vše zaznělo na galavečeru u příležitosti zahájení letošní sezóny ve Walt Disney Music Hall v Los Angeles. Je málo skladatelů klasické hudby, které zná celý svět. John Williams mezi ně
ale rozhodně patří! Velkolepý koncert diriguje Gustavo Dudamel
a z části i samotný John Williams. Vstupné 200 Kč.
Úterý 15. prosince v 19.15 hodin
FLORENCIE A GALERIE UFFIZI
Tohle není jen dokument, ale cesta do samotného srdce umění,
která vás pohltí a poskytne takový zážitek, na který jen tak nezapomenete… Fascinující cesta do města, které je kolébkou italské renesance. Prostřednictvím nejkrásnějších uměleckých děl
té doby od autorů jako Michelangelo, Brunelleschi, Raphael, Leonardo a Boticelli nabízí pohlcující zážitek ze samotné Florencie.
Herec Simon Merrels vás provede celým městem, jeho památkami a uměleckými díly. Za jediný večer v kině stihnete navštívit
10 muzeí a prohlédnout si na 150 světových uměleckých děl…
České titulky.
Vstupné v předprodeji do 10. 12. 2015 – 210 Kč, od 11. 12. 2015
– 240 Kč.

Náchodský zpravodaj
Středa 16. prosince v 19.45 hodin
Záznam divadla z Royal Shakespeare Theatre z Stratfordu nad
Avonou
JINDŘICH V.
Autor: William Shakespeare. Režie: Gregory Doran. Umělecký
ředitel Royal Shakespeare Company Gregory Doran pokračuje
ve svém prozkoumávání Shakespearových historických her. Jindřicha V. režíruje v roce 600. výročí bitvy u Azincourtu. Do role
mladého krále se vrací Alex Hassell, který si Jindru s úspěchem
zahrál v Doranových loňských produkcích obou částí Jindřicha
IV. Nastudováno v anglickém originále a uváděno s doprovodnými českými titulky. Vstupné 200 Kč, studenti 180 Kč.
Sobota 19. prosince ve 14.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Dvořákovy síně pražského Rudolfina
MIMOŘÁDNÝ PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT ČESKÉ FILHARMONIE
Dirigent: Manfred Honeck, sólisté: Simona Houda-Šaturová – soprán, Nina Maria Edelmann – alt, Peter Berger – tenor, Paul Armin Edelmann – bas, Pražský filharmonický sbor – sbormistr
Lukáš Vasilek, Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii
Brno – sbormistři Jakub Klecker a Michal Jančík. V rámci koncertu zazní krátká hudební čísla, která dohromady vytváří vánoční
harmonický celek a naladí publikum na vánoční notu, která sestavil hostující rakouský dirigent Manfred Honeck. Vytvořil tak
program, který je sám o sobě malým uměleckým dílem. V přímém přenosu zazní známé sváteční skladby – například „Gloria“
– z Mše C dur „Korunovační“ od W. A. Mozarta, Franz Schubertova „Ave Maria“, „Gloria“ Josepha Haydna, „Tichá noc“ Franze Xavera Grubera, „Květinový valčík“ z baletu Louskáček Petra Iljiče Čajkovského, Hry o Marii, výběr z opery „Hry o Marii“
Bohuslava Martinů, Pietro Mascagniho „Ave Maria“, „Halleluja“
z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händela a mnoho dalších.
Vstupné 220 Kč, 170 Kč senioři, studenti, děti.
Neděle 20. prosince v 15.45 hodin
Záznam baletního představení z Velkého divadla v Moskvě
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.
Neděle 27. prosince v 15 hodin
Digitální záznam koncertu z vídeňského Koncerthaus
TŘI TENOŘI – VÁNOČNÍ KONCERT
Zdigitalizovaný a remasterovaný záznam vystoupení světových
pěveckých špiček – Luciano Pavarottiho, José Carrerase a Plácido Dominga z vídeňského Koncerthaus z roku 1999. Dvacet
tradičních sakrálních i sekulárních vánočních písní, opulentní
koncertní síň a vídeňský orchestr s dirigentem Stevenem Mercuriem, doplněný o Vídeňský dětský sbor – to jsou záruky překrásného zážitku ve vánočním čase… Vstupné 200 Kč.
Čtvrtek 31. prosince v 17.25 hodin
Satelitní přímý přenos koncertu z Berlína
SILVESTROVSKÉ BERLÍNSKÉ GALA 2015
Opět po roce (a již po páté) 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 slavná houslistka
Anne-Sophie Mutter.
V programu zazní předehra k opeře L'Étoile (Hvězda) Emmanuela Chabriera, Introdukce a Rondo capriccisio pro housle a orchestr, Op. 28 Camille Saint-Saënse, Orchestrální suita „El Cid“ Julese Masseneta, „Tzigane“ -rapsodie pro housle a orchestr Maurice
Ravela, baletní suita „Les Biches“ Francise Poulence a „La Valse“
Maurice Ravela. Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den konání
220 Kč.

prosinec 2015

POZVÁNKY
Krytý plavecký bazén v Náchodě
Pražská 178, 547 01 Náchod, www.sportnachod.cz

Plavání pro veřejnost
o vánočních prázdninách
Své projektové záměry v programu
IROP můžete již nyní konzultovat na
jednotlivých regionálních pracovištích
Centra pro regionální rozvoj České
republiky! Přehled kontaktů na
všechna krajská pracoviště najdete na
stránkách www.crr.cz.

Integrovaný regionální operační program
Nové možnosti pro žadatele a příjemce

Integrovaný regionální operační program nabízí široké možnosti pro financování regionální
infrastruktury po celé České republice. Výzvy pro podávání projektových žádostí jsou vypisovány
průběžně již od července, letos je plánováno celkem devatenáct výzev, v roce 2016 se počítá
s dalšími téměř padesáti výzvami.

Řídicím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), Zprostředkujícím
subjektem je Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Podrobné informace o programu
jsou k dispozici na stránce www.dotaceeu.cz/irop. Současně je v každém regionu k dispozici
kontaktní osoba Centra pro regionální rozvoj, která je připravena poskytnout informace
k programu i k možným projektovým záměrům.
Kontaktní osobou pro Královéhradecký kraj je Ing. Michaela Brožová, kterou lze kontaktovat
telefonicky na čísle 735 157 809, či e-mailem na brozova@crr.cz.

do 22.12.2015 běžná provozní doba
středa
23.12.2015 5:30-7:30
13:30-15
čtvrtek
24.12.2015 z a v ř e n o
pátek
25.12.2015 z a v ř e n o
sobota
26.12.2015
13-18
neděle
27.12.2015
13-18
18-21 nudi
pondělí
28.12.2015 5:30-7:30
13:30-19
19-20 aquaaerobik
úterý
29.12.2015 5:30-7:30
13:30-20
středa
30.12.2015 5:30-7:30
13:30-19
čtvrtek
31.1.2015
zavřeno
pátek
1.1.2016
zavřeno
sobota
2.1.2016
13-18
neděle
3.1.2016
13-18
18-21 nudi
Kondiční cvičení (pondělí 15-16): 28.12.2015 se nekoná
Plavání pro vozíčkáře (středa 19-20): 23.12 se nekoná a 30.12.2015 se koná

Sauna pro veřejnost
o vánočních prázdninách
do 22.12.2015 běžná provozní doba
čtvrtek 24.12.2015 z a v ř e n o
pátek 25.12.2015 z a v ř e n o
neděle 27.12.2015 18-21 nudi
úterý 29.12.2015 15-20
čtvrtek 31.12.2015 z a v ř e n o
pátek
1.1.2016
zavřeno
neděle 3.1.2016
18-21 nudi

www.mestonachod.cz

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
PROSINEC 2015
 sobota 5. 12. 2015

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví v roce 2016

VÁNOČNÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
 středa 23. 12. 2015

od 14.00 hod. do 16.00 hod

od 10.00 hod. do 12.00 hod.

od 17.00 hod. do 19.00 hod

 čtvrtek 24. 12. 2015

 neděle 6. 12. 2015

od 13.00 hod do 15.00 hod.

od 14.00 hod do 16.00 hod.

 pátek 25. 12. 2015

 sobota 12. 12. 2015

od 10.00 hod od 12.00 hod.

od 14.00 hod. do 16.00 hod

 sobota 26. 12. 2015

od 17.00 hod. do 19.00 hod

od 14.00 hod do 16.00 hod

 neděle 13. 12. 2015

od 17.00 hod do 19.00 hod
 neděle 27. 12. 2015

od 14.00 hod do 16.00 hod.

od 17.00 hod do 19.00 hod.

 sobota 19. 12. 2015

 pondělí 28. 12. 2015

od 14.00 hod. do 16.00 hod

od 10.00 hod do 12.00 hod.

od 17.00 hod. do 19.00 hod

 úterý 29. 12. 2015

 neděle 20. 12. 2015

od 10.00 hod do 12.00 hod.

od 14.00 hod do 16.00 hod.

 středa 30. 12. 2015
www.zimni-stadion-nachod.cz

www.zimni-stadion-nachod.cz

Tel: 491 426 021

zimni.stadion@mestonachod.cz

od 10.00 hod do 12.00 hod

Tel: 491 426 021
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POZVÁNKY, PRAMENÍK

Město Náchod

ve spolupráci s klubem SUN Hopsáček o. s. Náchod,
SVČ Déčko Náchod pořádá tradiční předvánoční setkání
pro děti na Masarykově náměstí

SNĚHÁNKY
Dětská vánoční show
Světlany Nálepkové

v pátek 11. 12. 2015
ve 14.30 hodin

Program

14.25
Zahájení soutěže
„Bramborový salát Saxana roku 2015“
14.30
Sněhánkové soutěžení, tvoření a malování
s klubem SUN Hopsáček Náchod
14.30
Vánoční pohádka – vystoupení dětí MŠ Vančurova
Vánoční cinkání – vystoupení dětí MŠ Havlíčkova
Čas předvánoční – vystoupení dětí ZŠ Babí
15.10–16.00
Vystoupení Světlany Nálepkové
– písničky a soutěže pro děti

Promo akce Hitrádia Magic
malování na obličej

Vánoční řemeslné trhy a stánky
s občerstvením od 9.00 do 18.00 hodin

ŽIVÝ BETLÉM od 11.00 do 18.00 hodin
Při akci se bude konat soutěž „Bramborový salát Saxana roku 2015“.

Náchodský zpravodaj

Prameník v Bělovsi

Dovolujeme si vás informovat o aktuální situaci ve věci stáčení minerální vody v Bělovsi a uzavření prameníku.
Město Náchod ve spolupráci s Českým inspektorátem lázní
a zřídel na jaře letošního roku po řadě jednání dospělo k závěru,
že je třeba upravit stávající technologii čerpání minerální vody
i s ohledem na možnost rozšíření množství čerpané vody.
Proto město Náchod zadalo na jaře zpracování studie proveditelnosti obnovy využívání zdrojů minerální vody v Bělovsi společnosti Aqua enviro, s. r. o., Brno. Cílem této studie bylo zhodnocení veškerých stávajících vrtů nacházejících se na území Bělovse,
posouzení možnosti jejich využití, případně určení dalšího vhodného místa pro nové jímání minerální vody. Studie vycházela
z hodnocení původních celkem 56 možných objektů, z nichž zachovalých a tudíž možných hodnotit je pouze osm. Jako perspektivní z hlediska dalšího využití byly zhodnoceny pouze vrty IDA
1 a IDA 2 , a v Jiráskově statku vrty označené IDA 3 a IDA 4, které
v minulosti sloužily pro stáčírnu. Další vrty byly označeny jako
neperspektivní a technicky nekvalitní.
Z této studie vzešla také myšlenka provedení nového městského zdroje na pozemcích města severně od lázní inspirovaná modelem fungujícím v mnoha lázeňských místech, kdy město jako
řádný hospodář může být ideálním správcem a provozovatelem.
V návaznosti na to si Město Náchod nechalo v průběhu léta
zpracovat projekt podrobného hydrogeologického průzkumu,
který měl za cíl lokalizovat místa nových průzkumných jímacích
vrtů, které by se do budoucna mohly stát novými dalšími minerálními zdroji typu IDA. Průzkum byl v září letošního roku ještě
doplněn podrobným hydrogeologickým měřením, které přesně
určilo nejvhodnější umístění průzkumných vrtů.
V současné době byl vybrán na základě výběrového řízení dodavatel zmíněných průzkumných vrtů a po získání všech potřebných povolení budou zahájeny práce.
K problematice odarzenování
Minerální voda IDA obsahuje historicky vedle dalších minerálů i stopová množství arzenu. Na tuto skutečnost byli odběratelé vody vždy upozorněni, stejně tak tomu bylo od července 2011,
kdy byl obnoven prameník (kaplička) nad pramenem Jakubovým.
Nově budovaná technologie, která zkapacitní možnost čerpání
minerální vody, bude proto doplněna o zařízení, které sníží obsah
arzenu pod 10 mikrogramů v litru.
V průběhu popisovaných technologických prací byla 21. 10.
2015 městu Náchodu doručena výpověď z dvacetileté smlouvy
o výpůjčce budovy a pozemku prameníku (v majetku společnosti Běloveské lázně a. s.), a to bez udání důvodu. V tomto případě
se jedná o roční výpovědní lhůtu. O týden později, 29. 10. 2015,
jsme obdrželi okamžité odstoupení od smlouvy o výpůjčce, kde
běží měsíční výpovědní lhůta od data doručení, a které je zdůvodněno neplněním dvou ustanovení původní smlouvy o výpůjčce.
S tímto tvrzením se však město Náchod neztotožňuje a Rada města Náchoda se tímto aktuálně zabývá a bude dále jednat s majiteli.
Z uvedených důvodů je město Náchod nuceno dočasně pozastavit práce na nové technologii a nelze proto ani upřesnit termín
znovuotevření prameníku.
Město Náchod i nadále připravuje v Bělovsi výstavbu v místě
historických Malých lázní, kde by měl v příštím roce vyrůst areál
s rekonstruovaným posledním zbytkem původních lázní, kolonádou a novým místem s minerální vodou včetně venkovních vodních rehabilitačních prvků (např. Kneippův chodník apod.).
Projekt připravujeme v rámci přeshraniční spolupráce s našimi sousedy – Chudobou, Dušniky a Hronovem. Aktuálně máme
velkou šanci s tímto projektem uspět v žádosti o čerpání evropských peněz.
Jan Birke, starosta, Ing. Tomáš Šubert, místostarosta
MVDr. Pavel Bělobrádek, PhD., MBA - místopředseda vlády pro vědu,
výzkum a inovace, člen Zastupitelstva města Náchoda

prosinec 2015

REKONSTRUKCE NÁDRAŽÍ

Nový autobusový terminál v Náchodě
doplní rekonstruovaná nádražní budova
Více než rok po dokončení výstavby nového autobusového terminálu v Náchodě se zahájení rekonstrukce dočkala i výpravní
budova železniční stanice.
Dvoupodlažní podsklepený objekt s mansardovou střechou
a perónním přístřeškem pochází již z roku 1895 a jeho oprava byla žádoucí nejen s ohledem na stáří budovy a nekoncepční úpravy provedené v druhé polovině 20. století, ale především
z důvodu nutnosti zajištění komfortního prostředí pro cestující.
Zázemí pro cestující tvoří vestibul stanice s osobními pokladnami a drobnými komerčními prostory; v dalších nadzemních
částech budovy jsou nocležny, služební prostory a čtyři byty.
Palčivým tématem se stala otázka WC pro veřejnost. To původní
ustoupilo výstavbě terminálu a je dočasně nahrazeno mobilním,
jež zajistilo a provozuje město Náchod od roku 2014. Tehdy byla
dokončena výstavba autobusového terminálu a jeho přístřešek
tak těsně přiléhá k uliční fasádě nádražní budovy.

Celková rekonstrukce budovy železniční stanice umožní i dispoziční změny, výměnu dožilých výplní otvorů, oken, rekonstrukci všech inženýrských sítí, zateplení a úpravy povrchů tak,
aby přínosem byla také úspora energií, zlepšení služeb a komfort pro cestující. Projekt pro rekonstrukci budovy je vypracován od roku 2012. Stavba má platné stavební povolení od června
2013, v tu dobu již byly provedeny práce, které by později kolidovaly s výstavbou terminálu.
Náchodští chtěli rekonstrukci už se stavbou terminálu
„Už při tvorbě projektu přestavby nádraží v Náchodě byl ze strany Českých drah kladen důraz na spolupráci s městem, potřebovali jsme zajistit provázanost chystané rekonstrukce výpravní budovy
ČD s přípravou stavby nového terminálu autobusové dopravy,“ uvedl
Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a náchodský zastupitel.
K rekonstrukci nádražní budovy ještě před zahájením stavby
terminálu však bohužel nedošlo. „Proto jsem velmi rád, že dnes
už je oprava v plném proudu a naplnila se tak slova premiéra, který
při slavnostním dokončení stavby v červenci 2014, uvedl, že věří, že
k opravě dojde v dohledné době a město Náchod tak bude mít kompletní komfortní dopravní terminál”, dodal starosta Náchoda a poslanec Parlamentu ČR Jan Birke.
V rámci přípravy terminálu tehdy došlo k demolici WC a části perónního přístřešku, úpravě kanalizačních a vodovodních
přípojek, izolaci obvodových stěn v části styku s plochami terminálu, regulaci stávajícího výměníku a také opravě fasády
západního štítu budovy. To vše v hodnotě 2,3 milionu korun.
Pro umožnění realizace terminálu také ČD odprodaly část svých
pozemků a rovněž byla provedena demolice některých drobných
objektů.

Práce probíhají za plného provozu
Národní dopravce však v případě náchodského nádraží nerezignoval na potřebu zlepšení stavu budovy. „Jsme si vědomi,
že potřebnou opravou výpravní budovy dojde k jejímu funkčnímu
propojení s terminálem a zajištění lepšího informování a odbavení
cestujících, proto frekventovanému náchodskému uzlu věnujeme pozornost,“ uvedl Michal Štěpán, člen představenstva zodpovědný
za úsek osobní dopravy. Toho detailněji doplňuje František Bureš,
jenž je v představenstvu zodpovědný za techniku, servis a majetek: „Celý projekt je z hlediska organizace výstavby rozdělen na šest
etap a my nyní realizujeme ty části stavby, které ocení náš zákazník nejvíce. Jedná se o úpravy odbavovacích prostor, výstavbu nového WC a také zázemí pro komerční provozovny, aby se zde cestující
mohli občerstvit.“ Na probíhající fázi úprav již zjara ČD vyčlenily
částku téměř 19 milionů korun, což je skoro polovina celkového rozpočtu projektu rekonstrukce, přičemž dojde i na příslušné
inženýrské sítě. V následné etapě by měl být řešen perónní přístřešek a plášť budovy, včetně oken a dveří. Všechny práce nyní
probíhají za plného provozu a jsou provázané z hlediska všech
technologických prvků (sítě, vytápění, odpady, aj.). Za koordinaci
činností odpovídá místně příslušná Regionální správa majetku
Hradec Králové v čele s ředitelem Václavem Fikrem. Dokončení
nyní realizované etapy prací schválený harmonogram předpokládá počátkem srpna 2016.
„Je velmi dobrou zprávou, že České dráhy na stav nádraží v Náchodě nerezignovaly a během příštího léta tak budou mít občané
i návštěvníci našeho města dokončeno moderní propojení dopravního terminálu veřejné dopravy. Odbavovací a čekárenské prostory
i slíbené sociální zařízení v upravené nádražní budově náš dopravní terminál velmi potřebuje,“ dodal starosta Jan Birke.
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – prosinec 2015

1. kuželkářská liga mužů : (hrací den – sobota)
5. 12. 2015 15.00
TJ Červený Kostelec – TJ Baník Stříbro – Klokani
12. 12. 2015 15.00
tj Červený Kostelec – Sokol Husovice
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
5. 12. 2015 11.00
SKK Primátor Náchod A – KK Zábřeh
12. 12. 2015 11.00
SKK Primátor Náchod A – TJ Spartak Přerov
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
4. 12. 2015 18.00
SKK Primátor Náchod C – Josefov B
Turnaj neregistrovaných – 43. ročník
V prosinci probíhá každý den již 43. ročník turnaje neregistrovaných „O pohár ředitele Pivovaru Náchod, a.s.“ Hraje se na kuželně SKK Primátor Náchod tradičně ve všední
dny od 16 do 22 hodin, o víkendech pak od 9 do 19 hodin. Těšíme se na vás.

Janeček akademickým mistrem ČR

Plavec Delfínu Náchod a A-týmu české reprezentace má za sebou tři podzimní mítinky.
Nejprve startoval V Olomouci na Českých akademických hrách, kde vybojoval
zlatou medaili na 200m polohový způsob
a stříbro na 100 m motýl.
V Chomutovském 25 m bazén na
32. ročníku Velké ceny pak absolvoval
v rámci přípravy na zdolání limitu OH
v Riu nejen exhibici Gundersenovou metodou s ostatními českými reprezentan-

ty, ale následně také všechny startovní
disciplíny – celkem 23 startů v průběhu
tří půldenních bloků. Tato enormní zátěž
mu přinesla čtyři zlaté – na 200 m polohově, 100 m a 200 m znak a 200 m motýl.
Dále pak pět stříbrných a jednu bronzovou medaili.
V Plzni se uskutečnilo 7. kolo Českého
poháru 2015 – Plzeňské sprinty. V 25m bazénu se sešlo cca 600 startujících z 82 českých a zahraničních klubů z Francie, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Německa,
Rakouska a Slovenska. K největším hvězdám patřily Rakušanka Birgit Koschischek, Sara Rolko z Lucemburska, Maďar
Peter Nagy a slovenští reprezentanti Richard Nagy a Tomáš Klobučnik. Kromě
nich se zde představila i téměř kompletní česká reprezentace, která se vrátila ze
soustředění na Mallorce.
Janeček v těžké konkurenci dominoval
na tratích 200 m polohově a 100 m motýl.
Na 400 m polohově dohmátl 2. za Slovákem Nagyem. (pj)

Náchodští karatisté na Generali Cupu
V sobotu (14. 11. 2015) se naše desetičlenná výprava vydala na mezinárodní
turnaj karate v Ústí nad Orlicí, aby spolu
s patnácti členy královédvorského oddílu reprezentovala svůj klub na 15. ročníku Generali Cupu. Tato soutěž se těší velké oblibě, i proto byla konkurence veliká
– akce se zúčastnilo 280 závodníků z 34
klubů. Pro vítěze byly připraveny hodnotné ceny – ceny od sponzorů akce, medaile ryté speciálně pro tuto příležitost, cenné plakety, obrovské poháry pro kategorie
open a v neposlední řadě poháry pro tři
nejúspěšnější týmy celé soutěže.
Oddíl sportovního karate Náchod zastupovali P. Matyska, J. Šolín, P. Škaldová, J. Macháček, R. Vlachová, R. Plašilová,
V. a J. Mišákovi a sourozenci Kubečkovi.
Soutěž kumite byla pro nás tentokrát
plná překvapení a nečekaných úspěchů.
V kategorii mladší žáci startovali čtyři
naši závodníci, z nichž nejúspěšnějším
byl J. Šolín, který vyhrál jeden ze svých
zápasů 8:0, poté jeden zápas prohrál, ale

využil šance v repasáži a s vypětím všech
sil nakonec vyhrál a získal bronz. Do repasáže se probojoval i J. Macháček, který
velmi brzy získal čtyřbodový náskok, ale
nakonec soupeři podlehl 4:5, což ho stálo
bronzovou medaili. Soupeřek se nezalekla
ani naše děvčata – úctyhodný výkon předvedla R. Vlachová, která porážela jednu
soupeřku za druhou, ve finále si poradila s druhou finalistkou a s přehledem tak
vyhrála celou kategorii. Do finále se probojovaly i V. Mišáková a P. Škaldová, obě
však na svoje soupeřky nestačily a získaly tak stříbrné medaile.
Výsledky našich závodníků:
Kata ženy jednotlivci
– Regina Plašilová, 2. místo
Kata muži jednotlivci
– Josef Mišák, 2. místo
Kata mladší žákyně 8.–7. kyu jednotlivci
– Veronika Mišáková, 3. místo
Kumite mladší žákyně 8.–7. kyu jednotlivci – Renata Vlachová, 1. místo

Volejbal
v sobotu 14. listopadu 2015
liga juniorek
SK Náchod
– TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
od 10.00 a 13.00 hod.

Tradiční silvestrovský
křest otužilců na Metuji
Oddíl dálkového a zimního plavání pořádá dne 31. 12. 2015 od 13 hodin silvestrovský křest otužilců na ukončení roku. Akce
se koná u Obchodní akademie v Náchodě.
Zveme širokou veřejnost.

Kumite mladší žákyně 8.–7. kyu jednotlivci – Veronika Mišáková, 2. místo
Kumite mladší žákyně jednotlivci
– Pavlína Škaldová, 2. místo
Kumite ženy jednotlivci
– Regina Plašilová, 2. místo
Kumite ženy BRH jednotlivci
– Regina Plašilová, 2. místo
Kumite mladší žáci 8.–7. kyu jednotlivci
– Jakub Šolín, 3. místo
Kumite mladší žáci 8.–7. kyu jednotlivci
– Jakub Macháček, 5. místo
Kumite mladší žáci 8.–7. kyu jednotlivci
– Martin Kubeček, 5. místo
Spolu s královédvorskými závodníky
jsme získali celkem jednu zlatou, 14 stříbrných a 5 bronzových medailí a stali se
tak třetím nejúspěšnějším z 34 zúčastněných klubů a zaslouženě si odvezli krásný vysoký pohár.
Všem závodníkům děkujeme za vzornou
reprezentaci a gratulujeme k úspěchům.
Velké díky patří i jejich rodičům, kteří nám
ochotně pomáhali po celou dobu akce a pomohli se zajištěním dopravy.
Za KD-DKnL
– Oddíl sportovního karate Náchod
Plašilová Regina & Kocmánek Petr

prosinec 2015

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 3. 12. od 14 hod. „Slunnou Itálií od severu k jihu“ II.
část, ostrov Capri, Řím – film ze své cesty promítne a bude vyprávět p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 10. 12. od 14 hod. Vánoční koncert žáků ZUŠ z Police
nad Metují pod vedením p. učitele Fialy. Přijďte podpořit mladé talenty.
čtvrtek 17. 12. od 14 hod. Společné setkání u stromečku s kávou a cukrovím – zastavte se poslechnout si vánoční melodie
i koledy.
úterý 29. 12. od 14 hod. „Silvestrovská zábava v klubovně“
– přijďte se pobavit, zatančit i zazpívat s hudbou „FRČÍ“ p. Františka Čížka. Občerstvení připravíme.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy Svazu důchodců.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Sdružení zdravotně postižených Náchod, spolupořádá ve spolupráci s cestovní kanceláři Jany Hudkové, zájezd do adventní Prahy s představením natáčení pořadu
„SEJDEME SE NA CIBULCE“.
Kdy: 16. prosince 2015 v 8.00 hod.
Kde: nástupní místo Raisova ul. (u školní jídelny).
Návrat: odjíždíme z centra Prahy v 19 hod. návrat do místa odjezdu okolo 21 hod.
Cena: 380 Kč.
Informace o celodenním programu, přihlášky a platbu každou
středu od 13.00–15.00 hod. v klubovně SZdP Náchod – Palachova ul. 1303 – přízemí, nebo na tel. č. 724 908 861.
Všem naším členů, příznivcům a spolupracovníkům, přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti.
Za výbor SZdP Náchod: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
Náchodský výtvarný podzim
–32. ročník přehlídky umění regionu
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika, keramika).
(21. 11. 2015 – 10. 1. 2016)
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
O vánočních a novoročních svátcích také denně kromě pondělků, na Štědrý den pouze od 9 do 12 hodin, na Nový rok
od 13 do 17 hodin.
GVU v Náchodě vyhlásila
10. ročník výtvarné soutěže
pro občany Náchodska NAŠE Galerie.
Téma letošního ročníku je SVĚTLO.
Soutěžní obory: kresba, malba, grafika (klasická i počítačová),
fotografie (klasická i digitální), plastika a objekt.
Věkové kategorie: děti do 6 let, děti 7–15 let, mládež 16–18
let, dospělí.
Odevzdání prací: 1.–13. 12. osobně do náchodské galerie
(pondělí–neděle 9–17 hodin), nebo poštou na adresu: Galerie výtvarného umění, Smiřických 272, 547 01 Náchod. Oficiální vyhlášení výsledků soutěže včetně předání cen proběhne v rámci vernisáže vvýstavy vybraných soutěžních prací
15. 1. 2016 v 17 hodin v galeriii.
Podrobné informace najdete na www.gvun.cz.

SENIOR KLUB, GALERIE, MUZEUM

Stolní kalendář NÁCHOD 2016
si můžete zakoupit v KNIHKUPECTVÍ
Horová v ulici Palackého

Přehled kulturních akcí
v prosinci 2015 v Regionálním muzeu Náchod
Umění a každodennost antického Říma
Do 28. 2. 2016 je možné ve výstavní síni Regionálního muzea
(roh Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit výstavu věnovanou životu v antickém Římě. Starověkou kulturu ilustrují sádrové odlitky
antických soch uložených v různých evropských muzeích a dějiny všedního dne jsou zastoupeny drobnými předměty, které
sloužily ke každodennímu užívání. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Za betlémskou hvězdou
Ve dnech 28. 11. 2015 až 31. ledna 2016 zveme návštěvníky
do budovy stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě na tradiční vánoční výstavu betlémů. Výstava přiblíží historii vánoční tradice stavění betlémů, původní význam a pravidla
jejich kompozice, i širokou škálu stylů a materiálů, z nichž byly
vyráběny. Vedle prací věhlasných řezbářů Karla Beršíka (1838
–1918) a Františka Vlacha (1841–1920) zde zájemci mohou spatřit
betlémy z méně obvyklých materiálů jako je „hronovické těsto“,
keramika, šustí, ořechy a makovice. Dominantou vystavených
exponátů beze sporu budou betlémy s vyobrazením Náchoda:
betlém náchodského učitele Metoděje Jiráska (1880–1960), zachycující významné náchodské stavby, a historický polychromovaný vyřezávaný betlém s náchodským zámkem. Vystaven bude
rovněž Karpašův mechanický betlém, monumentální Hromádkův betlém ze Starého Města či králický betlém červenokosteleckého betlemáře Josefa Vondry. Slavnostní zahájení proběhne
v pátek 27. listopadu od 17 hodin. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722.
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.
V listopadu až březnu je otevřeno každé úterý a čtvrtek vždy
od 10 do 14 hod., v jiný termín pouze pro předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle
724 120 498, 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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POHOTOVOST, DÉČKO

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
5. 12. a 6. 12.
		
12. 12. a 13. 12.
		
19. 12 a 20. 12.
		
24. 12. a 25. 12.
		
26. 12. a 27. 12.
		
1. 1 .2016
		
2. 1. – 3. 1. 2016
		

MUDr. Blanka Hulánová
Nové Město nad Metují
MUDr. Milan Hýbl
Náchod		
MUDr. Vlasta Hýblová
Náchod		
MUDr. Alois Vejmola
Náchod		
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod		
MUDr. Jana Vaňková
Červený Kostelec
MUDr. Michal Jánský
Náchod		

PROGRAM
prosinec

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 4. prosince
– VÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
pro zájemce z řad veřejnosti máme otevřenou keramickou dílnu od 15 do 17 hodin, téma KAPŘÍCI, vhodné pro děti i dospělé, (děti do 6 let v doprovodu rodičů),
s sebou pracovní oděv, přezůvky, vstupné 30 Kč, informace Bc. Tereza Išová, tel.
774 223 296
sobota 5. prosince
– MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
od 15 hodin zábavný program při čekání na návštěvu Mikuláše s družinou, hry,
soutěže, tanec a písničky, čertovský kvíz
a odměny NEJEN pro děti, na konci nadílka od Mikuláše (asi v 16.30), vstupné
30 Kč/osoba, děti do 2 let a držitelé ZTP
vstup zdarma, slosovatelné vstupenky
v předprodeji na recepci Déčka od 23.11.,
balíček, který chcete nadělit, označíte
jménem obdarovaného dítěte a předáte
na recepci přímo před programem, informace Bc. Tereza Išová, tel.774 223 296
sobota 5. prosince
– DISKOTÉKA PRO TEENEGERY
čertovská party od 17 hodin v Klubu,
vstupné 50 Kč, informace Jaroslav Karásek, tel. 775 223 919
čtvrtek 10. prosince
– MEZINÁRODNÍ VÁNOCE
od 19 hodin program s dobrovolníky EDS
v bývalé čajovně Poklop, informace Ing.
Kateřina Hiebschová, tel. 775 223 294
12. – 13. prosince
– SOBOTA S ANGLIČTINOU
Výtvarná sobota pro děti od 6 do 12 let,
od 9 do 18 hodin, hravá výuka angličtiny,
hry, hrátky a soutěže, výtvarné aktivity,
v případě zájmu možnost přespání do neděle, s sebou vybavený penál a přezůvky, přihlášky do 9. 12., cena s noclehem
180 Kč pro členy Klubu, 210 pro ostatní,
informace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291

Stomatologická pohotovost
Smetanova 144
491 428 502
Hálkova 367
491 428 636
Hálkova 367
491 428 636
Palackého 20
491 424 524
ZŠ TGM, Bartoňova
491 421 604
Sokolská 215
491 463 421
ZŠ TGM, Bartoňova
491 421 604

7.– 11. prosince
– VÁNOČNÍ VÝSTAVA DÉČKA
tradiční adventní výstava v prostorách
Městské knihovny Náchod bude probíhat
dle provozní doby knihovny: PO 9–17, ÚT,
ST a ČT 9–18, PÁ 9–16 hodin, můžete si
zde vybrat nebo vyrobit vánoční dekoraci, keramiku, dáreček či přáníčko, zakoupením přispějete na provoz chovatelských
kroužků Déčka (vítáme i dobrovolné příspěvky, můžete přinést i krmení – seno,
zrní, tvrdý chléb), slavnostní zahájení výstavy v PONDĚLÍ 7. 12. v 16 hodin, další vánoční vystoupení:
úterý 8. 12. v 10 hodin sboreček Srdíčko
MŠ Vančurova Náchod
středa 9. 12. v 10 hodin sboreček Plhováček MŠ Plhov Náchod
středa 9. 12. v 18 hodin zpívání „Česko
zpívá koledy“ ve spolupráci s DENÍKEM
pátek od 11. 12. v 10 hodin sboreček Hrádovaček ZŠ Nový Hrádek,
informace Bc. T. Išová, tel. 774 223 296
neděle 13. prosince
– VÁNOČNÍ FIMO PRO HOLKY
dopolední modelování z polymerové hmoty FIIMO pro děti od 7 do 12 let tentokrát
na vánoční téma,vytvoříme si originální šperky třeba jako dárek anebo vhodný doplněk k rozbalování vánočních dárků, od 9 do 12 hodin, s sebou přezůvky,
pracovní oděv, veškeré pomůcky a materiál jsou v ceně, vstupné 70 Kč, přihlášky
do 10.12. , informace Bc. Tereza Išová, tel.
774 223 296
pátek 25. prosince – ŽIVÝ BETLÉM
inscenace příběhu o narození Ježíška, známé i méně známé koledy, kromě herců
účinkují také betlémská zvířátka, představení se konají v 15, 16 a v 17 hodin na Masarykově náměstí, informace Ing. Ludmila Pohanková, tel.608812232

MATEŘSKÉ CENTRUM MACÍČEK
pátek 4. prosince – MIKULÁŠ V MACÍČKU
na nejmenší čeká Mikuláš, anděl a roztomilý čertík, program od 10 hodin nabitý čertovskými úkoly a také tancem,
vstupné 45 Kč za dítě s doprovodem, balíčky pro děti zanechte před programem
s popiskem na recepci, přihlášky předem

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

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

28. 11. Kouzlem do říše broučků
5. 12.
12. 12. Křemílek a vochomůrka
19. 12.
2. 1. Kouzlem do říše broučků
9. 1.
Jako vždy se začíná od 15 hodin
– zadní trakt Sokolovny Náchod.
přijímá a informace podává Ing. Alena
Prázová, tel. 774 635 232, mail mc@deckonachod.cz
středa 9. prosince – PEČENÍ CUKROVÍ
po pravidelném cvičení provoníme kuchyni při pečení cukroví, děti si vyválí
těsto, vykrojí a taky ochutnají vlastnoručně připravené dobroty, vstupné jako
na běžné setkání, informace Ing. Alena
Prázová, tel. 774 635 232, mail. mc@deckonacho.cz
pátek 18. prosince – ANDĚLSKÝ DEN
v 10 hodin se slétnou do Déčka bělostní andělé, přibližíme si vánoční zvyky,
zazpíváme koledy a ozdobíme vánoční
stromeček, vstupné: 45 Kč za dítě s doprovodem, přihlášky přijímá a informace podává Ing. Alena Prázová, tel. 774 635
232, mc@deckonachod.cz.

PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE
A DO NOVÉHO ROKU
HLAVNĚ ZDRAVÍ, LÁSKU
A DOSTATEK VOLNÉHO ČASU.
TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU V ROCE 2016

prosinec 2015

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

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí
a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–
11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek
7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy
v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Mše svaté v řeckokatolickém ritu jsou slouženy v kostele sv. Vavřince každou třetí neděli v měsíci v 16.00.
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod ve spolupráci
s KDU-ČSL zvou na „Mikulášskou“ mši svatou při svíčkách. Mikulášská mše svatá bude sloužena v pátek 4. 12. v 18.00 v kostele sv. Vavřince.
V neděli 6. prosince návštěvníci kostela sv. Vavřince mohou
adorovat před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní od 10.00–
15.00. Zakončení adorace je spojeno s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství. Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší svatou, v pátek hodinu přede mší svatou
(kromě 24. 12. a 25. 12.). Mimořádná příležitost k přijetí svátosti
smíření před Vánocemi bude v následující dny a hodiny: čtvrtek
17. 12. od 9.00 do 11.00 a od 15.00 do 17.00, v pátek 18. 12. od 9.00
do 11.00 a od 15.00 do 18.00, v pondělí 21. 12. od 9.00 do 11.00
a od 15.00 do 17.00, v úterý 22. 12. od 9.00 do 11.00 a ve středu
23. 12. od 15.00 do 17.00 hod. Nemocní, kteří by stáli o návštěvu kněze v předvánočním čase, se musí nahlásit. Na Štědrý den
24. 12. mše svaté budou slouženy následovně: v kapli v Žernově
v 13.30, v kostele sv. Vavřince v 15.00 pro rodiny s dětmi, v kapli
v České Čermné a v kapli ve Vysokově ve 22.00, v kostele sv. Vavřince a v kostele ve Studnici ve 24.00. V kapli v Pavlišově zpěváci zazpívají pásmo koled ve 22.00. Více než jeden a půl století se
v děkanském kostele sv. Vavřince vystavuje betlém. Přijďte si ho
prohlédnout ve dnech 25. a 26. 12. 2015 v době od 14.00 do 17.00,
kdy kostel bude otevřen pro veřejnost. Na Silvestra 31. 12. bude
sloužena děkovná mše svatá za rok 2015 v kostele sv. Vavřince v 15.00.
Svátky, které slavíme během roku, jsou vlastně vzpomínáním
na události, které se kdysi staly. Velké dějinné události přetrvají pouze tehdy, když se stanou osobními. Většinou lidé dokáží povyprávět o tom, co pro ně znamenají vzpomínky na Vánoce, Velikonoce a jiné svátky. Období Adventu a Vánoc je časem,
v němž se uprostřed „nevěřícího“ světa stává téměř viditelným
něco z obsahu ztracené víry a co znovu objevujeme i ve vzpomínkách. Je to podobné jako když světlo hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co zanikla. Vánoce svým poselstvím vypovídají
o tom, že sám Bůh se nám viditelně ukázal skrze tvář prostého
a chudého Dítěte, jehož bohatstvím je láska ke všem lidem. Jaký
je však původ tohoto Betlémského dítěte?
Římský prefekt Pilát Pontský, když vyslýchal obžalovaného Ježíše Krista, se ho znenadání zeptal. „Odkud jsi?“ Ježíšovi žalobci
ho totiž obvinili z rouhání, že se prohlašoval za Syna Božího. Pilát se ptá proto, aby pochopil, kdo Ježíš je a co chce. Otázka „odkud jsi“ je otázkou po Ježíšově původu a tedy po jeho podstatě.
Odpověď na otázku „odkud“ je zároveň známá i neznámá.

CÍRKVE
Při jedné z cest se Ježíš zeptá následovníků: „Za koho mě lidé pokládají?… A za koho mě pokládáte vy?“ Kdo je Ježíš a odkud je?
Pro evangelisty je naprosto zřejmé, že Ježíš je pravý člověk i pravý Bůh. Prolnutí obojího je velmi obtížné definovat. Zůstává tajemství, a přesto se vyjevuje ve vánočních příbězích o narození
Betlémského dítěte, které objasňují podstatu osoby Ježíše Krista.
Požehnané prožití svátků vánočních přeje a na setkání s vámi
se těší P. Zdeněk Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny bratra faráře každou středu od 10.30 do 14.30 v kanceláři ve sborovém domě v Purkyňově ulici 535. Bohoslužby vždy v neděli
v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30 hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova
1053). V neděli 6. 12. vystoupení pod vánočním stromem na náměstí TGM od 17.00 hodin společně s církví bratrskou. V neděli 13. 12. ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 h. společné
bohoslužby pro celý sbor, při kterých vystoupí děti se svou vánoční hrou Dveře. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě
ve čtvrtek 17. 12. od 9.45 hod. Schůzky dětí v náchodském sborovém domě v pátky 4. 12. a 11. 12. od 17.00 hodin. Biblické hodiny na faře v Šonově ve čtvrtek 3. 12. od 16.30 hod. a ve čtvrtek 10. 12. od 16.30 ve sborovém domě v Náchodě. Ve čtvrtek
17. 12. od 17.30 hod. beseda o Ugandě s Vlastimilem Chráskou
ve sborovém domě v Náchodě. Sváteční bohoslužby: Ve čtvrtek
24. 12. štědrovečerní nešpory ve sborovém domě od 15.00. Tentýž den „půlnoční“ v kostele v Šonově od 22.00. Na Hod Boží vánoční v pátek 25. 12. bohoslužby v Náchodě od 9.00 se slavením
večeře Páně a v Bohuslavicích nad Metují v evangelickém kostele od 14.00 také s večeří Páně. Ve čtvrtek 31. 12. rozloučení se
starým rokem ve sborovém domě – zpívání, čtení z Bible, besedování… od 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 P. Adame, mobil. 605 874 765,
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hod.

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

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

***
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Náchodský zpravodaj

KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v prosinci 2015
Přejeme všem čtenářům pohodové a radostné prožití vánočních dní
s pěknou knížkou.

Origami – Tvůrčí dílna
V pondělí 7. prosince v 17 hodin se přijďte naučit skládat nejrůznější tvary, ozdoby a krabičky s vánočními motivy. Příspěvek na materiál 30 Kč.
Prosíme zájemce, aby nahlásili svou účast do 3. 12. ve studovně
MK v Náchodě nebo na havlova@mknachod.cz

Kurz dějin umění
8. 12. Malířské směry 19. století a impresionismus (neoimpresionismus)

Beseda na téma LESNÍ ŠKOLKY
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 1. 12.
2015 v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala
DĚTI DĚTEM
Tradiční vánoční výstavu Déčka Náchod můžete zhlédnout
od 7. do 11. prosince.
Studovna
MILAN JÍCHA – PRÁCE NA PAPÍŘE
Výstava potrvá do 31. 12.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA SPOLKU SANA
Keramika, šátky, šperky, výrobky ze dřeva, vlny, drátků, proutí,
vánoční dekorace. Začíná advent, přijďte se inspirovat a udělat
si radost. Od 28. 11. do 5. 12.

Co jsou? Jak fungují? Pro koho jsou? Jaký je jejich režim? Kolik
času tráví děti venku? Jak je to v zimě? Nejsou děti nemocné?
Proč vlastně vzdělávání venku? Naučí se děti něčemu, zpívají,
malují, modelují, tančí? Kde tyto školky najdete?
Na tyto a podobné otázky vám bude odpovídat zakladatelka lesní školky U Tří veverek v Hradci Králové Mgr. Martina Cibulková. Kdy? Ve čtvrtek 10. prosince 2015 v 15 hodin ve studovně
knihovny. Besedu pořádá Moje Mateřídouška Náchod.

Oddělení pro děti
Drobné soutěže, hry a vánoční čtení zkrátí dětem čekání na Vánoce. Od 1. do 23. prosince každé odpoledne v oddělení pro děti.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
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Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka.
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1. úterý pouze v 17 hod.
2. středa pouze v 17 hod.

GANGSTER KA: AFRIČAN

1. úterý pouze v 19.15 hod.

VIKTOR FRANKENSTEIN

Z polosvěta není cesty zpět… Druhá část kriminálního thrilleru o osudech bezcitného gangstera, inspirovaných skutečnými událostmi podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krejčíř“. Hrají Hynek Čermák, Jaromír Hanzlík, Miroslav Etzler, Alexej Pyško, Marian Roden a další. Režie Jan Pachl. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Odhalte původ monstra a jeho stvoření… v časech, kdy se zdá, že nic není nemožné… I když děj filmu vychází z klasické knižní předlohy spisovatelky Mary Shelley a vy se můžete těšit na tajemné hrady, viktoriánské laboratoře, hrozivé bouře a nezbytné blesky, jeho tvůrci se rozhodli pro velmi originální přístup… V hlavních rolích James McAvoy a Daniel Radcliffe. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

2. středa pouze v 19.15 hod.

MONTY PYTHON A SVATÝ GRÁL

“A co se stane teď?” “Lancelot, Galahad a já počkáme, až padne soumrak, pak vyskočíme z králíka a Francouze překvapíme.” Nebo spíš diváky. Monty Python a Svatý Grál letos slaví 40 let od svého
natočení a fanoušci mohou nezpochybnitelného génia tohohle anarchosyndikalistického uskupení oslavit přímo v kinech! Dobrodružná komedie režisérů Terryho Jonese a Terryho Gilliama. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
3. čtvrtek pouze v 19.15 hod.

FAKJŮ PANE UČITELI 2

Jedeme na libovej vejlet! Bláznivá školní komedie. Všemi milovaný „kantor“, kterého k jeho smůle nyní čekají v jeho pedagogické kariéře i zásadní nepříjemnosti: především ranní vstávání a voprsklí studenti. Prostě a jednoduše mu kariéra učitele připadá mnohem náročnější než jeho dosavadní poněkud trestná činnost… České znění. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
3. čt. 7. po. 9. st pouze v 17 hod.
6. neděle pouze v 19.15 hod.
8. úterý pouze v 19.30 hod.

VÁNOČNÍ KAMEŇÁK

4. pátek pouze v 19.30 hod.
5. sobota pouze v 17 hod.
7. pondělí pouze v 19.15 hod.
9. středa pouze v 19.15 hod.

MOST ŠPIONŮ

4. pátek pouze v 17 hod. – 3D
5. sobota pouze v 19.45 hod. – 2D
8. úterý pouze v 17 hod. – 3D
10. čtvrtek pouze v 19.15 hod. – 2D

V SRDCI MOŘE

5. sobota pouze v 15 hod.

SNOOPY A CHARLIE BROWN – PEANUTS VE FILMU

6. neděle pouze ve 13.30 hod.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

Vánoční crazy komedie. Pátý díl úspěšné série, tentokrát opravdu v neklidný adventní čas. Zázraky se však dějí, zvláště o Vánocích, a my zažijeme během čtyř adventních týdnů typický kameňákovský
mumraj. Hrají V. Vydra, D. Morávková, M. Dejdar, A. Bendová, A. Duchoslav, V. Navrátil, E. Bučková, L. Županič, Jiří Krampol a další. Režie F. A. Brabec. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Dokázal by jediný člověk zastavit světovou válku? Velká hra začíná… Tom Hanks v hlavní roli napínavého strhujícího dramatu v roli právníka, který se nečekaně ocitne uprostřed studené války, když ho CIA pověří, aby vyjednal propuštění zajatého amerického stíhacího pilota. Film inspirovaný skutečnými událostmi a uváděný s českými titulky, natočil slavný režisér Steven Spielberg.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
V zimě roku 1820 byla velrybářská loď z Nové Anglie napadena čímsi neuvěřitelným: velrybou mamutích rozměrů, s obrovskou vytrvalostí a téměř lidskou touhou po odplatě. Toto skutečné námořní neštěstí inspirovalo spisovatele Hermana Melvilla k napsání románu Bílá velryba. Akční dobrodružné drama režiséra Rona Howarda (mj. film „Apollo 13“). České titulky. Vstupné 3D verze
130 Kč, 2D verze 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Snoopy poprvé na velkém plátně! Kdo z vás by neznal Snoopyho, nejlepšího psího kamaráda na světě? A především jediného pejska, který dokáže ze svého páníčka, Charlieho Browna, udělat největšího hrdinu… Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
…raději strašit, než hlídat dítě! Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

11. pátek pouze v 19.15 hod.

SPECTRE

Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v nové, v pořadí již 24 bondovce. James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu nechvalně známé zločinecké organizace. Postupně
musí rozplétat složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre… České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
10. čtvrtek pouze v 17 hod.
11. pátek pouze v 17 hod.
13. neděle pouze v 18 hod.
14. pondělí pouze v 19.30 hod.

KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU

12. so pouze ve 14.30 hod. – 3D
13. ne pouze ve 14.30 hod. – 2D

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Pokračovaní úspěšné animované pohádky, ve které vaše oblíbené hrdiny čeká nová hrozba z ledu a
sněhu... Napínavé dobrodružství plné nebezpečí a nástrah o přátelství, štěstí a pravé lásce, která překoná všechny překážky a zvítězí i nad tím největším zlem! České znění. Vstupné 3D verze 120 Kč,
2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.

12. sobota pouze v 16.15 hod.

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV

14. pondělí pouze v 17 hod.

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU – 2. ČÁST

Dávejte si na něj pozor – podle pradávné legendy vás pozoruje, když spíte, pozná, jestli jste zlobili … tak buďte za každou cenu hodní! A to jste přitom nenarazili na nejstrašlivějšího z pekelníků, na
Krampuse. Temný protipól všech vlídných symbolů údajně nejkrásnějších svátků v roce dokáže spolehlivě vyděsit nejen děti, ale i nevěřící dospělé. Téměř hororová vánoční komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá možnost vkročit, příběh plný fascinujících dobrodružství zdejšího přírodního světa a mimořádný zážitek, jaký může nabídnout jen nejmodernější 3D
technologie… Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra, Není to jen přírodopisný dokument, je to vzrušující a napínavý příběh ze světa přírody s neopakovatelným komentářem Oldřicha Kaisera. Vstupné 150 Kč. Mládeži přístupný.
Nikdo není připravený na konec, oheň bude hořet věčně… Hunger Games: Síla vzdoru – 2. část je závěrečnou částí fenomenální série o Katniss Everdeenové. V poslední kapitole nepůjde jen o přežití, ale bude se bojovat o budoucnost obyvatel celého Panemu. Dobrodružný akční film, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

15. úterý pouze v 17 hod.
16. středa pouze v 17 hod.

TRABLE O VÁNOCÍCH

17. čtvrtek pouze v 19.30 hod.

VÁNOČNÍ KAMEŇÁK

Rodinu si nevybereš… Skvěle obsazená komedie o vánočních svátcích, jedné rozvětvené rodině a svátcích, které chtějí oslavit společně… Hrají Amanda Seyfried, Diane Keaton, Ed Helms, John Goodman, Marisa Tomei, Olivia Wilde a další. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Vánoční crazy komedie. Pátý díl úspěšné série, tentokrát opravdu v neklidný adventní čas. Zázraky se však dějí, zvláště o Vánocích, a my zažijeme během čtyř adventních týdnů typický kameňákovský
mumraj. Hrají V. Vydra, D. Morávková, M. Dejdar, A. Bendová, A. Duchoslav, V. Navrátil, E. Bučková, L. Županič, Jiří Krampol a další. Režie F. A. Brabec. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

17. čtvrtek 00.01 hod. – 2D TIT.
17. čtvrtek v 16.45 hod. – 3D DAB.
18. pátek v 16.45 hod. – 3D DAB.
18. pátek v 19.30 hod. – 2D DABI.
19. sobota v 18.30 hod. – 3D DAB.
20. neděle v 18.30 hod. – 3D TIT.
21. pondělí v 19.30 hod. – 2D TIT.
22. úterý v 16.45 hod. – 3D DAB.
23. středa v 19.30 hod. – 2D DAB.

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Přijměte pozvání na sedmou epizodu dobrodružného akčního sci-fi, ve kterém spojili síly Lucasfilm a vizionářský režisér J. J. Abrams, a které vás znovu zavede do předaleké galaxie… Uvádíme ve
3D i 2D verzi, v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 175 Kč (děti 145 Kč), 2D verze 140 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

19. sobota pouze v 12.45 hod.
20. neděle pouze v 13.45 hod.

MALÝ PRINC

21. pondělí pouze v 17 hod.

HUSÍ KŮŽE

Celovečerní animovaná adaptace na motivy slavného díla Antoine de Saint-Exupéryho o přátelství, lásce a skutečném štěstí. O neobyčejném světě, kde je vše možné, o kouzelné cestě uvnitř vlastní
představivosti… Rodinný animovaný film, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
… začnete věřit na příšery! Dobrodružná, trochu hororová komedie o spisovateli, který je vězněm své vlastní představivosti: Příšery, kterými se jeho knihy proslavily, jsou skutečné, a on své čtenáře chrání tím, že tato monstra drží uvězněná ve svých knihách. Když ale jsou příšery neúmyslně z rukopisů vypuštěny a začnou terorizovat celé městečko, musí se znovu vrátit do knih, kam patří… Jack Black v hlavní roli filmu, který byl natočen podle R. L. Stineho. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

22. úterý pouze v 19.30 hod.

ROOM

23. středa pouze v 17 hod.

FAKJŮ PANE UČITELI 2

Filmová adaptace knižního bestselleru Emmy Donoghue Pokoj (Room) od své premiéry sbírá velice pozitivní divácké i kritické ohlasy po celém světě. Herecké výkony ústřední dvojice jsou podle zahraničních kritiků natolik výjimečné, že se v souvislosti s nimi hovoří o potenciálních oscarových nominacích. Že se film ale líbí i běžným divákům, dokazuje fakt, že snímek vyhrál prestižní Cenu
diváků na filmovém festivalu v Torontu. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Jedeme na libovej vejlet! Bláznivá školní komedie. Všemi milovaný „kantor“, kterého k jeho smůle nyní čekají v jeho pedagogické kariéře i zásadní nepříjemnosti: především ranní vstávání a voprsklí studenti. Prostě a jednoduše mu kariéra učitele připadá mnohem náročnější než jeho dosavadní poněkud trestná činnost… České znění. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

24. čtvrtek – ŠTĚDRÝ DEN
– pouze v 10 hod.

ŽABÁK RIBIT

24. čtvrtek – ŠTĚDRÝ DEN
– pouze ve 13 hod.
25. pá, 26. so v 18 hod.
27. ne, 29. út v 17 hod.
28. po, 30. st v 19.30 hod.

PADESÁTKA

25. pátek pouze v 16 hod.
26. sobota pouze v 16 hod.

KRÁLOVÉ HOR

28. pondělí v 15 hod. – 3D
29. úterý pouze v 15 hod. – 2D

HODNÝ DINOSAURUS

Fantastická cesta někdy začíná jedním malým skokem… Co se stane, když žabák nesnáší vodu a už vůbec nemá rád poskakování po lese? Narodil se v amazonském deštném pralese, ale svým chováním se vůbec nepodobá žádnému jemu podobnému druhu. Proto se se svou nejlepší kamarádkou, létající veverkou, vydá na dobrodružnou cestu za poznáním a nalezením svého pravého místa
na tomto světě. Rodinná animovaná dobrodružná komedie je uváděná v českém znění. Vstupné 115 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.
... takovej horskej humor aneb Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Zimní komedie, která se odehrává na hřebenech, svazích a v chatách zasněžených Krkonoš. Natočil ji jako svůj režijní debut Vojta Kotek podle scénáře Petra Kolečka a její děj se točí kolem rázovitých lidí z hor, jednoho běžkařského závodu a několika padesátek. Připravte se na situační i konverzační humor, překvapivé zvraty i pověstný Cimrmanův vichr z hor! Hrají Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Marek Taclík, Vilma Cibulková, Tereza Voříšková, Oldřich Kaiser, Jiří Schmitzer, Hana Vagnerová, Jaromír Dulava,
Kryštof Hádek, Matěj Ruppert, Vojtěch Kotek, Jiří Mádl a další. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Příběh o silném přátelství chlapce a orla, příběh o naději a přátelství. Film se natáčel osm let bez použití triků a zvláštních efektů. V hlavních rolích Jean Reno a Manuel Camacho. České znění.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Pixar Animation Studios vás zvou na dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde se Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem. Na cestách drsnou, ale překrásnou divočinou se Arlo naučí
čelit svému strachu a zjistí, že je schopen velkých činů… Animovaný dobrodružný film od tvůrců filmu „V hlavě“, uváděný v českém znění. Vstupné 3D verze 155 Kč (děti 135 Kč), 2D verze 120 Kč
(děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

27. neděle v 19.15 hod. – 3D + DAB. STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
28. po v 16.45 hod. – 2D + DAB.
Přijměte pozvání na sedmou epizodu dobrodružného akčního sci-fi, ve kterém spojili síly Lucasfilm a vizionářský režisér J. J. Abrams, a které vás znovu zavede do předaleké galaxie… Uvádíme ve
29. úterý v 19.15 hod. – 3D + TIT. 3D i 2D verzi, v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 175 Kč (děti 145 Kč), 2D verze 140 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
30. středa v 16.45 hod. – 3D + DAB
30. středa pouze v 15 hod.

DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK

Bláznivá komedie pro ty, kterým není nic lidského cizí, natočená na motivy dětské knihy krále severské detektivky Jo Nesbø. Rodinná komedie, uváděná v českém znění. 90 Kč. Mládeži přístupný.
31. čtvrtek – SILVESTR
pouze v 15 hod.

MIMONI Na závěr letošního roku uvádíme nejúspěšnější film v českých kinech roku 2015! Jsou žluťoučcí a k sežrání roztomilí!!! Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění.
Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.

www.nsuvadi.cz

Mrzák
Inishmaanský
23. 4. 2016, Městské divadlo
Dr. J. Čížka v Náchodě

Zrní

Eva tropí
hlouposti

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

Leni

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

Smolíkovi

Březen 2016, Divadlo
J. K. Tyla v Červeném
Kostelci

Březen 2016, Divadlo
J. K. Tyla v Červeném
Kostelci

Padesátka
Duben 2016, Divadlo
J. K. Tyla v Červeném
Kostelci

