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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru v Náchodě, tel. 491 426 060, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119,

v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646.

www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

 uvádí v únoru 
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková
„Furtluftdurch tour“
Vstupné: 260, 240, 220 Kč 
Předprodej od 16. 11. 2015

Lodí na Aljašku
Dia show Ing. Jaroslava Groha
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 18. 1. 2016

O kocouru Mikešovi
Divadelní scéna Zlín
Představení pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 18. 1. 2016

„Magie lásky a osudové vztahy“
Talk show Milana Doležala
Vstupné: 80 Kč
Předprodej od 18. 1. 2016

Matyáš Novák – klavír
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 120, 110, 100 Kč  
Předprodej od 18. 1. 2016 

Marie Rottrová se skupinou Neřež
Vstupné: 590, 580, 560 Kč
Předprodej od 16. 11. 2015

A. Jirásek: Vojnarka
Divadelní soubor 
Jiráskova divadla Hronov
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 30 Kč
lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

Úterý
2. 2. 2016
v 19.00 hodin

Středa
3. 2. 2016
v 19.00 hodin

Neděle
14. 2. 2016
v 15.00 hodin

Neděle
14. 2. 2016
v 19.00 hodin

Středa
17. 2. 2016
v 19.00 hodin

Čtvrtek
18. 2. 2016
v 19.00 hodin

Pátek
19. 2. 2016
v 11.00 hodin

A. Jirásek: Vojnarka
 Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov
Vstupné: 80, 70, 60 Kč 
Předprodej od 18. 1. 2016

A do třetice všeho… 
– Divadlo Drak HK
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
hodin lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

Renato Giordano a Rodolfo Sonego: 
Vím, že víš, že vím... 
Agentura Harlekýn
Představení ab. cyklu – sk. „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Předprodej od 18. 1. 2016

Pátek
19. 2. 2016
v 19.00 hodin

Úterý
23. 2. 2016
v 8.30 hodin 
a v 10 hodin

Úterý 
23. 2. 2016
v 19.00 hodin 
 

Ples SPŠ Nové Město nad Metují
Pořádá SRP při SPŠ N. Město nad Metují
  
Reprezentační ples Města Náchoda 
a Primátoru, a. s.
Pořádá Město Náchod a Primátor, a. s.

Ples Gymnázia Dobruška
Pořádá SRPG při Gymnáziu Dobruška

Další pořady 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

5. 2. 2016
ve 20.00 hodin 

20. 2. 2016
ve 20.00 hodin

26. 2. 2016
ve 20.00 hodin 

Alois Jirásek – Vojnarka
Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov

Režie: Ing. Miroslav Houštěk. Hrají: Lucie Peterková, Pavel Zuzek, Richard Kašpar, Jarmila Červená, Miroslav Lelek, 
Vlaďka Rousková, Daniel Zobal, Lubomír Červený, Rosticlav Hejcman, Ivana Richterová.

Významný americký divadelní kritik Walter Kerr kdysi napsal, že žádný divadelní autor nevymyslí lepší příběh než život sám. I příběh Vojnarky 
převzal Alois Jirásek ze života jedné východočeské vesnice. Je to vůbec první hra, kterou Alois Jirásek napsal. Námět získal v osudu babičky 
Benešové ze Střenice na Litomyšlsku. Hra měla premiéru v Národním divadle v Praze 23. dubna 1890. 
„Vojnarka má svou historii v několika provedeních Národního divadla, kde se v titulní roli vystřídala řada vynikajících českých hereček: Marie Hubnerová, 
Hana Kvapilová a později Marie Vášová a Marie Glázrová. V roli Jakuba Vojnara vystoupili Jaroslav Průcha, Jiří Plachý a Václav Vydra st. a v roli 
Antonína Havla Eduard Vojan a později Ladislav Boháč. Uvádíme to zde proto, že to svědčí o tom, že tyto výborné herečky a herci tuto hru nepodceňovali 
a rádi v ní vystupovali. Náš soubor uvádí hru po mnoha letech, kdy by se mohlo zdát, že její příběh už dnes nemůže diváky zajímat, Chceme hru hrát jako 
drama nešťastné lásky a to je téma, které diváky zajímalo a bude zajímat vždy. Chceme také jejím uvedením prokázat autorovi službu – v době, kdy se zdá, 
a někdy i namyšleně říká, že už nemá divákům co říci. Rádi bychom dokázali opak. A pokud se nám to podaří, bude to i projev úcty k našemu rodákovi, 
velkému a slavnému spisovateli – Mistru Aloisi Jiráskovi. Režisér Ing. Miroslav Houštěk.
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S panem dirigentem Jindřichem 
Roubíčkem jsem se seznámil v roce 
1988, kdy jsem se stal členem violo-
vé sekce Komorního orchestru Slá-
vy Vorlové Náchod. Tehdy byl ješ-
tě šéfem Galerie výtvarného umění 
v Náchodě. Od začátku jsem ho vní-
mal jako velkou osobnost – vždyť 
dokázal skloubit profesionalitu vý-
tvarného umělce s aktivitami vý-
borného amatérského muzikanta. 
Byl amatérským muzikantem v pů-
vodním významu toho slova: milo-
val hudbu a znal ji. Já, čerstvý ab-
solvent konzervatoře, jsem si mohl 
o jeho hudebním rozhledu nechat 
zdát.  Pro  mne  to  bylo  chvílemi  
až zahanbující, ale vždy především 
inspirující, a získal si tím ihned můj 
respekt. Po čase jsem přešel z viol 
do prvních houslí a po několika le-
tech jsem se stal koncertním mis-
trem. Přestože mezi mnou a panem 
dirigentem byl značný věkový roz-
díl, cítil jsem, že i on mne respek-
tuje, čehož jsem si nesmírně vážil. 
Něco takového totiž nebylo samo-
zřejmé, jelikož pan Jindřich Roubí-
ček byl velmi osobitý. Nepustil  si 
k sobě každého a někdy to až vy-
padalo, jako by některé lidi odhá-
něl. Když se mu totiž něco nelíbi-
lo, uměl to dát najevo bez ohledu 
na konvence. Pod tou drsnější, bru-
čounskou slupkou to byl ale citlivý 
člověk. S tím co uměl, znal a dove-
dl, s tím co přinášel Náchodu i ce-
lému regionu jsem to vždy bral tak, 
že na nějakou tu mouchu má nárok.

Od  zrodu  Komorního  orchest-
ru Slávy Vorlové byl nejen jeho di-
rigentem, ale  i  jeho duší. Notový 
materiál, který on a další nadšen-
ci z orchestru doloval z depozitá-
řů archívů a z kůrů mnohdy roz-
padajících se kostelů, po večerech 
kompletoval, opravoval a chybějí-

cí části dopisoval, aby pak znovu-
objevené skladby nacvičil a prove-
dl s orchestrem, jehož většina členů 
byli a jsou zapálenými muzikanty 
amatéry. Stál také za festivalem ne-
profesionálních amatérských těles 
Camerata nova Náchod. Po odchodu 
z místa ředitele galerie dál modelo-
val, restauroval, ale nejen to – své 
výtvarné zkušenosti a dovednos-
ti předával dál na Základní umě-
lecké škole Náchod. Osobně se znal 
s mnoha významnými osobnostmi 
naší kultury, a to nejen z našeho re-
gionu. Sledoval, jaké nové publika-
ce o umění vyšly, co nového bada-
telé  objevili  o  Myslivečkovi  nebo 
Vaňhalovi,  jaký koncert byl v Ru-
dolfinu…

A takto aktivní byl až do své smr-
ti. Smrti, která nás všechny zasko-
čila. 

Na zkoušku orchestru v pondělí 
18. ledna 2016 už nepřišel. Vzkázal, 
ať zkoušíme, že mu není dobře. Měli 
jsme o něho starost, ale opakovaně 
nás odbyl s tím, že to bude dobré, 
že si jen musí jít lehnout. A do těch 
obav, které nás na zkoušce přepa-
daly, někdo řekl: „Pojďte hrát, Jin-
dra by to tak chtěl!“ A tak jsme hrá-
li, hráli jsme s plným nasazením. 

A budeme hrát dál. Jindra by to 
tak chtěl. A my to tak chceme taky.

Za Komorní orchestr Slávy Vor-
lové Náchod

Josef Vlach, koncertní mistr

Odešel muzikant, dirigent, 
odešel výtvarník, sochař, restaurátor, 
odešel badatel, skladatel, 
odešel učitel, kulturní organizátor. 
Odešla osobnost. 
Odešel člověk. 
Odešel přítel...
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Zprávy 
z radnice
Rada města 15. 12. 2015 
Jednání rady města se zú-
častnilo sedm radních, dva 
byli omluveni.
Číselný popis u zprávy 
představuje poměr hlasů při hlasování 
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
  RM  souhlasila  s  uzavřením  dohody 

o ukončení nájemní smlouvy na proná-
jem parkovacího místa u budovy polikli-
niky uzavřené s MUDr. Helenou Lebduš-
kovou. Smlouva byla ukončena dohodou 
k 31. 12. 2015.  7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením pachtovní 
smlouvy se společností Lesy města Ná-
choda, spol. s r. o., na užívání vybraných 
pozemkových parcel vedených na  listu 
vlastnictví č. 455 pro katastrální území 
Dolní Vernéřovice, listu vlastnictví č. 354 
katastrální území Metujka a listu vlast-
nictví č. 459 katastrální území Studnice 
u Jívky. Pozemkové parcely budou společ-
nosti Lesy města Náchoda, spol. s r.o., pře-
nechány do užívání za účelem těžby dřeva 
a odborného lesního a mysliveckého hos-
podaření v souladu s platnými právními 
předpisy. Pachtovné se stanovuje doho-
dou ve výši 600.000 Kč/rok + DPH s ka-
ždoročním navýšením o inflaci stanove-
nou ČSÚ. Pachtovní smlouva se uzavírá 
na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 
2025, a to v návaznosti na platnost „Les-
ního hospodářského plánu“.  7-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  nájemní 
smlouvy se společností Meointerest, s. r. o. 
Smlouvou se přenechává nájemci do uží-
vání část zábradlí lávky pro pěší u Itálie 
v Náchodě za účelem umístění reklam-
ního  panelu  o  rozměrech  89  x  220 cm. 
Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 
10.000 Kč/rok + DPH. Smlouva se uzavírá 
na dobu jednoho roku s účinností od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 s možností prodlou-
žení.  7-0-0

 RM souhlasila s tím, aby si Občanské 
sdružení Srdéčko nechalo adresu Zámec-
ká čp. 243 v Náchodě zapsat do příslušné-
ho spolkového rejstříku jako adresu své-
ho sídlo.  7-0-0
Žádosti o slevu z pronájmu Městského 
divadla Dr. Josefa Čížka  7-0-0

 RM schválila slevu z pronájmu Měst-
ského  divadla  Dr.  Josefa  Čížka  ve  výši 
15.125 Kč vč. DPH za účelem pořádání be-
nefičního představení neziskovou organi-
zací Pferda z. ú. se sídlem Rychnov nad 
Kněžnou dne 4. 2. 2016.

 RM schválila slevu z pronájmu Městské-
ho divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 
25.000 Kč  vč.  DPH  za  účelem  pořádá-
ní Galavečera krajského  fotbalu občan-
ským sdružením Fotbal v kraji, se sídlem 
v Hradci Králové dne 15. 1. 2016.

 RM schválila slevu z pronájmu Měst-
ského  divadla  Dr.  Josefa  Čížka  ve  výši 
10.000 Kč  vč.  DPH  za  účelem  pořádání  
5. regionálního veletrhu fiktivních firem 
Obchodní  akademií, Náchod dne 10.  3. 
2016.
Programy pro poskytování dotací 
sportovním klubům pro rok 2016  7-0-0

 RM schválila vyhlášení „Programu pro 
poskytování dotací právnickým a fyzic-
kých osobám na podporu sportu“ a „Pro-
gramu pro poskytování dotací z výnosu 
města z  loterií a  jiných podobných her 
právnickým a fyzických osobám na pod-
poru sportu“ pro rok 2016 včetně povin-
ných příloh.
Cenová nabídka na recyklaci 
stavebních sutí drcením  7-0-0

 RM schválila  cenovou nabídku firmy 
EKOS-ekologické stavby Červený Kostelec, 
s. r. o., na recyklaci stavebních sutí drce-
ním za nabídkovou cenu 87 Kč/t bez DPH 
a schválila uzavření objednávky.
Žádost o čerpání 
investičního fondu  7-0-0

 RM schválila čerpání investičního fon-
du ve výši 109.844 Kč pro příspěvkovou 
organizaci  Základní  škola  Náchod-Pl-
hov. Finanční prostředky budou použity 
na modernizaci výdejní části stravovací-
ho systému.
Vytvoření funkčních míst MěÚ Náchod 
a stanovení celkového počtu zaměstnan-
ců města   7-0-0

 RM schválila s účinností od 1. 1. 2016 
vytvoření jednoho funkčního místa od-
borného pracovníka životního prostře-
dí odboru životního prostředí,  jednoho 
funkčního místa odborného pracovníka 
centrálního  registru přestupků odboru 
správního,  jednoho  odborného  pracov-
níka správy komunikací odboru dopravy 
a silničního hospodářství Městského úřa-
du Náchod.

 RM stanovila podle zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, celkový počet zaměstnanců měs-
ta zařazených v MěÚ na 169, bez zaměst-
nanců na mateřské dovolené, rodičovské 
dovolené a zaměstnanců uvolněných pro 
výkon veřejné funkce.
Dešťová kanalizace pro výstavbu 
rodinných domů V Kalhotách  7-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  dodatku  
č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 11. 2014 
na realizaci stavby „Dešťová kanalizace 
pro výstavbu RD V Kalhotách – 1. část“ se 
spol. REFERAL, s.  r. o., Praha a s uzavře-
ním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
8. 10. 2015 na realizaci stavby „Dešťová 
kanalizace pro výstavbu RD V Kalhotách 
– 2. část“ se spol. REFERAL, s. r. o., Praha.
Sadové úpravy v Náchodě, 
lokalita Trojická   7-0-0

  RM  schválila  uzavření  dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodavatele díla „Sa-
dové úpravy v Náchodě,  lokalita Trojic-
ká“ na méněpráce týkající se počtu kůlů 
ke dřevinám, odstranění nevhodných dře-

vin a vícepráce týkající se odstranění ne-
vhodných dřevin.

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí informace o cenách 

energií a vody na rok 2016. V rámci el. 
energie byly vysoutěženy ceny o 14,9 % 
nižší než v loňském roce, u zemního ply-
nu o 5,4 % nižší. Vodné a stočné zůstává 
na úrovni roku 2015.  7-0-0

 RM zamítla nabídku RNDr. Davida Tum-
pacha, Praha 4 na odkup 17.267 kusů ak-
cií společnosti Vodovody a kanalizace Ná-
chod, a. s. pro její nevýhodnost pro město 
Náchod a pověřila starostu Jana Birke ob-
rátit  se na významnější akcionáře VAK 
Náchod, a. s. s touto nabídkou.  7-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
s Královéhradeckým krajem o zajištění 
administrace krajského Programu obno-
vy venkova.  7-0-0

  RM  souhlasila  s  vánočním  prodejem 
výrobků na podporu psího útulku Brou-
mov.  7-0-0

 RM schválila dotaci na kulturní a spo-
lečenskou akci u příležitosti 150. výročí 
bitvy z roku 1866 u Náchoda z rozpoč-
tu města  Náchoda na  rok 2016 ve výši 
15.000 Kč pro Kavalerii Náchod, o. s. 7-0-0

 RM schválila na návrh dopravní komise 
umístění optických psychologických brzd 
s akustickým efektem v ulici Havlíčkova 
před domy čp. 1110–1115 a 1133 po klad-
ném vyjádření Policie ČR.  7-0-0

 RM souhlasila s výrobou 200 ks samole-
pek v souladu s Nařízením města č. 3/2014 
pro  distribuci  obytným  domům  v  Ná-
chodě, které budou viditelně upozorňo-
vat na zákaz podomního a pochůzkové-
ho prodeje služeb a zboží. Více na straně 
13.  7-0-0

Rada města 11. 1. 2016 
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Zpřístupnění odkazu díla 
Josefa Škvoreckého 
a nakladatelství 68 Publishers  8-0-0

  RM  doporučila  zastupitelstvu  města 
schválit dotaci ve výši 100 tis. Kč pro Spo-
lečnost Josefa Škvoreckého zastoupenou 
jejím předsedou Mgr. Václavem Krištofem 
na zpřístupnění kulturního, literárního 
a společenského odkazu díla Josefa Škvo-
reckého a nakladatelství 68 Publishers.

 RM pověřila odbor správy majetku a fi-
nancování zahrnutím této částky do roz-
počtu města na rok 2016.

 RM pověřila odbor kultury, sportu a ces-
tovního ruchu vypracováním společného 
memoranda mezi městem Náchod a Spo-
lečností Josefa Škvoreckého a jeho zveřej-
něním na webových stránkách města.

 RM pověřila starostu města p. Jana Bir-
ke jednáním s ministrem vnitra o zpět-
ném navrácení pozůstalosti Josefa Škvo-
reckého ze Státního okresního archivu 
v Náchodě do majetku Společnosti Jose-
fa Škvoreckého.
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Výroční zprávy školských příspěvko-
vých organizací města za školní rok 
2014/2015  8-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy pří-
spěvkových organizací MŠ Komenského, 
MŠ Vančurova, ZŠ Drtinovo náměstí, ZŠ 
Pavlišovská a ZŠ 1. Máje.
Více informací o jednotlivých školách na-
jdete na internetových stránkách:
MŠ Komenského – www.mskomenskeho.
cz, MŠ Vančurova – www.msvancurova-
nachod.cz, ZŠ Drtinovo náměstí – www.
zs-staremesto.estranky.cz, ZŠ Pavlišovská 
– www.skolababi.webnode.cz, ZŠ 1. Máje 
– www.zsbeloves.cz.
Majetkoprávní úkony obce

 RM vzala na vědomí výpověď nájemní 
smlouvy uzavřené dne 7. 3. 2007 se spo-
lečností TOGAZ GDS, s. r. o. na pronájem 
části lávky pro pěší u Itálie. Smlouva bude 
ukončena uplynutím tříměsíční výpověd-
ní lhůty, tj. k 31. 3. 2016.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a.  s. El. kabelové ve-
dení  je umístěno v pozemkové parcele 
města č. 305/19 v Broumovské ulici v Ná-
chodě v délce 3,04 m. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou.   8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společností 
ČEZ Distribuce, a. s. El. kabelové vedení je 
umístěno nad pozemkovou parcelou měs-
ta č. 444/2 v v ulici Dlouhé v délce 7,9 m. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou   
  8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a. s. El. kabelové vede-
ní je umístěno nad pozemkovou parcelou 
města č. 1984/1 v ulici Slunečná v délce 
12 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurči-
tou.   8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí VaK Náchod,  a.  s. Věcné břemeno  se 
týká zřízení nové splaškové kanalizační 
přípojky uložené pod povrchem pozem-
kové parcely města č. 1142/4 v ulici Rai-
sova v celkové délce 86,44 m. Smlouva se 
uzavírá na dobu neurčitou.   8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí RWE GasNet, s. r. o. Věcné břemeno spo-
čívá  v  uložení  plynárenského  zařízení 
v pozemkových parcelách města č. 50/1, 
č. 73/5, č. 106/15, č. 168/2, č. 445/7 a č. 450 
ve Starém Městě nad Metují v celkové dél-
ce 61 m v souvislosti s rekonstrukcí Mysl-
bekova mostu.  8-0-0

 RM souhlasila se záměrem přenechat 
Policii ČR do bezplatného užívání zařízení 
PC sestavy a čtyři monitory v rámci pro-
jektu „Propojení městského kamerového 
dohlížecího systému s obvodním odděle-
ním Policie ČR“.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o  výpůjčce  s  MŠ  Vítkova.  Smlouvou  se 
předává MŠ do bezplatného užívání kli-

matizační  zařízení  DAIKIN  v  hodnotě 
47.953,60 Kč. Zařízení je umístěno v bu-
dově mateřské školy, ul. Vítkova čp. 304. 
Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  neurčitou 
s účinností od 15. 1. 2016.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o výpůjčce se ZŠ Komenského. Smlouvou 
se předává ZŠ do bezplatného užívání te-
lefonní přístroj (komunikátor) v hodno-
tě 11.548 Kč, kamerový systém v hodnotě 
37.594 Kč a domácí videotelefon v hodnotě 
32.715 Kč. Zařízení je umístěno v budově 
školy č. 425. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou s účinností od 15. 1. 2016. 8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlou-
vy o výpůjčce se ZŠ Plhov. Smlouvou se 
předává ZŠ do bezplatného užívání kli-
matizační  zařízení  DAIKIN  v  hodnotě 
52.849,20 Kč. Zařízení je umístěno v bu-
dově školy, ul. Příkopy čp. 1186. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou s účinností 
od 15. 1. 2016.  8-0-0

 RM souhlasila se zřízením sídla České-
ho svazu včelařů, o. s., okresní organizace 
Náchod, v budově čp. 243 v Zámecké uli-
ci v Náchodě, v prostorách přenechaných 
do bezplatného užívání příspěvkové orga-
nizaci Středisko volného času Déčko.   
  8-0-0

 RM schválila vypsání výběrového říze-
ní s vyvolávací cenou 1.100.000 Kč formou 
obálkové metody na prodej bytové jednot-
ky v domě čp. 1674 v ulici Běloveská.  
  8-0-0

 RM souhlasila s vyhlášením výběrové-
ho řízení na obsazení volného nájemního 
bytu č. 5 v domě čp. 100 v ulici Na Dráž-
kách v Náchodě a se zveřejněním inzerá-
tu v tisku.  8-0-0
Výběrová řízení v roce 2015  8-0-0

 RM vzala na vědomí zprávu o průběhu 
výběrových a poptávkových řízení v roce 
2015. Celková rozpočtová hodnota akcí 
představovala 95 mil. Kč, v průběhu říze-
ní se podařilo uspořit téměř 11 % z této 
částky, tj. 10,2 mil. Kč.
Přehled vymožených 
dluhů za rok 2015   8-0-0

 RM vzala na vědomí zprávu o vymáhá-
ní dluhů v roce 2015 pomocí městské exe-
kutorky. Tato činnost je i nadále pro měs-
to velmi efektivní, během roku 2015 se jí 
podařilo vymoci necelých 623 tis. Kč. 
Oprava havarijního 
stavu sociálního 
zařízení v budově MěÚ 
v ul. Němcové 8-0-0

 RM souhlasila s vystavením objednáv-
ky na akci „Oprava havarijního stavu so-
ciálního zařízení WC ženy v budově MÚ 
Němcové 2020“ se společností ENTAZE,  
s. r. o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod.
Veřejné osvětlení města Náchoda 
– IX. etapa  8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o dotaci na akci „Veřejné osvětlení města 
Náchoda – IX. etapa“ do programu EFEKT 
2016 vyhlášeného Ministerstvem průmy-
slu a obchodu ČR.

 RM souhlasila s vystavením objednáv-
ky společnosti  Institut pro rozvoj měst 
a obcí, Praha 10, na zpracování energe-
tického posudku, projektové dokumenta-
ce a odborné pomoci při zpracování žá-
dosti o dotaci za cenu 63 500 Kč.
Obnova památkového fondu na území 
Královéhradeckého kraje  8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádostí 
o dotaci do programu Obnova památko-
vého fondu na území Královéhradecké-
ho kraje vyhlášeného Královéhradeckým 
krajem na akce „Restaurování a obnova 
nátěrů vitrážových oken budovy radnice 
č. p. 40, Náchod“, „Oprava krovu a výmě-
na střešní krytiny budovy radnice č. p. 40, 
Náchod“, „Obnova interiéru budovy Bar-
toňovy vily č.p. 243, Náchod“ a „Obnova 
oken knihovny č.p. 105, Náchod“.

 Současně radní souhlasili se spolufinan-
cováním uvedených akcí ve výši rozdílu 
mezi celkovými uznatelnými výdaji a do-
tací a s financováním 100 % případných 
neuznatelných výdajů.
Zateplení objektu č. p. 93 Lipí, zateplení 
MŠ Komenského   8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádostí 
o podporu z Operačního programu Život-
ní prostředí na projekty „Zateplení objek-
tu č. p. 93 Lipí u Náchoda“ a „Zateplení MŠ 
Komenského v Náchodě“.

 RM souhlasila s externím zpracováním 
žádosti o podporu projektu „Zateplení ob-
jektu č.p. 93 Lipí u Náchoda“ společnos-
tí Energy Benefit Centre, a. s., Praha 6, 
za nabídkovou cenu 47 190.00 Kč vč. DPH 
(39 000.00 Kč bez DPH) a schválila uzavře-
ní příkazní smlouvy.

  RM  souhlasila  s  externím  zpracová-
ním žádosti o podporu projektu „Zatep-
lení MŠ Komenského v Náchodě“ společ-
ností GRANTIS Consulting, s. r. o., Hradec 
Králové, za nabídkovou cenu 37  tis. Kč 
a schválila uzavření příkazní smlouvy.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila vyhlášení „Programu pre-

vence kriminality pro rok 2016“. Více in-
formací na www.mestonachod.cz.  8-0-0

 RM souhlasila s přijetím účelově urče-
ného  finančního  daru  od  WOMEN  FOR 
WOMEN o. p. s. v rámci projektu OBĚDY 
PRO DĚTI pro osm vytipovaných žáků ZŠ 
Náchod-Plhov.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  prodejem  jednotli-
vých stánkařů na Masarykově náměstí 
do 31. 3. 2016.  8-0-0

 RM vzala na vědomí informace o při-
pravovaném  česko-polském  projektu 
a souhlasila s podáním žádosti o dotaci 
na projekt Aktivní senior v polsko-čes-
kém příhraničí spolu s partnery Świdni-
ca (hlavní projektový partner), Trutnov, 
Folklorním souborem Barunka, o. s. z Čes-
ké Skalice, Kłodzko a Kędzierzyn-Koźle, 
který se bude ucházet o podporu z pro-
gramu INTERREG V-A Česká republika – 
Polsko 2014–2020, Prioritní osa 4 Spolu-
práce institucí a komunit.  8-0-0
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KRONIKA narození a svatby v prosinci 2015

Narodili se:
  3. 12. Anna Mildnerová
  4. 12. Jakub Hillebrant
   Thi Tung Chi Nguyen
  9. 12. Vojtěch Kubina
   Veronika Vostřesová
 12. 12. Adéla Škrabková
   David Navara
 15. 12. Kristýna Bašová
 16. 12. Maja Melišíková
 17. 12. Matěj Ságner

 18. 12. Valentýna Vítková
 19. 12. Libor Vacho
 20. 12. Vilém Sedláček
 21. 12. Thea Steinerová
   Adéla Hurdálková
 31. 12. Vivien Mach

Byli oddáni:
 11. 12. Radek Klempár, Náchod
    Roksana Dominika Han, Polsko

V pondělí 11. ledna 2016 oslavil náchod-
ský občan, pan Bedřich Nejman význam-
né životní jubileum a to 100. narozeniny. 
Za Město Náchod mu přišla popřát p. Ji-
řina Adlerová, členka komise pro obřa-
dy a slavnosti, a předala oslavenci kytici 
a dárkový balíček. 

Blahopřejeme!

Významná lednová jubilea

Město Náchod představuje záměr na 
zřízení výstavní vzpomínkové síně věno-
vané Josefu Škvoreckému ve staré radnici, 
jejíž prostory budou pro tyto účely částeč-
ně upraveny. Významným partnerem po-
dílejícím se na tomto projektu bude Spo-
lečnost  Josefa  Škvoreckého zastoupená 
Mgr. Václavem Krištofem, se kterou uza-
vře město za tímto účelem memorandum. 
Společnost Josefa Škvoreckého bude měs-
tu nápomocna při  zajištění  výstavních 
materiálů týkajících se života a díla slav-
ného náchodského rodáka jak z tuzem-
ska, tak z kanadského Toronta, kam se za 
finanční podpory města vypraví skupinka 
odborníků s cílem vybrat materiály zají-
mavé pro milovníky mistrova díla.

Výstavní vzpomínková síň 
Josefa Škvoreckého

Odbor kultury, sportu a cestovního ru-
chu MěÚ Náchod připravuje v přízemí Sta-
ré radnice na Masarykově náměstí síň vě-
novanou mimo jiné Josefu Škvoreckému 
a jeho dílu. Po stavebním dokončení síně 
zde město ve spolupráci s muzeem chce 
mimo jiné zhmotnit nejznámější posta-
vu Škvoreckého děl a  to Dannyho Smi-
řického a jeho slečny. Aby představa byla 

Město Náchod a Regionální muzeum v Náchodě 
si dovolují vyzvat obyvatele k sbírce:
„oblékněme Dannyho a jeho slečny“

co možná nejautentičtější, tak by město 
a muzeum rádo již nyní požádalo o daro-
vání dobového oblečení – tedy mužských 
a ženských šatů a doplňků z období pro-
tektorátu. S výběrem a určením šatů z Va-
šich šatníků rádi pomohou kurátoři mu-
zea a  licencovaná restaurátorka textilu 
paní Zuzana Červenková. Ti budou v prů-
běhu  roku vybírat  z přinesených před-
mětů a ve vyhlášených  termínech  rádi 
osobně poradí a zodpoví Vaše dotazy. Zís-
kané předměty budou průběžně vystave-
ny ve zmíněné síni a poté budou uloženy 
v depozitáři textilu Regionálního muzea 
v Náchodě. Počítáme s obměnami a aktua-
lizacemi výstavy, a tak máme zájem o let-
ní i zimní oblečení, pracovní i vycházkové 
oblečení, plavky, doplňky, spodní prádlo, 
klobouky, kabelky, boty apod.

Oblečení  prosím  přinášejte  již  nyní 
v otvíracích hodinách do muzea nebo in-
formačního centra na náměstí – vždy se 
jménem dárce a kontaktem, nebo ve vy-
hlášených termínech na osobní konzul-
tace s restaurátorkou a kurátory. 

První schůzka s restaurátorkou texti-
lu Zuzanou Červenkovou a kurátory mu-
zea proběhne dne 23. 2. v přednáškovém 
sálu muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) 
na Masarykově náměstí v Náchodě – mů-
žete přicházet od 15.00 do 16.00 hod. 
Za Váš zájem a podporu předem děkujeme

Organizace PFERDA, z. ú. pořádá 4. 2. 
2016 od 19.00 opět benefici v Městském 
divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě s Dej-
vickým divadlem. „Dejvické divadlo se nás 
opět rozhodlo podpořit a svolilo, že pro naši 
organizaci odehraje v náchodském Beránku 
představení 39°. Jsme moc rádi, s nadsázkou 
říkáme, že Divadlo roku hraje pro Neziskov-
ku roku,“ říká Jana Křížová, ředitelka or-
ganizace a zve tím i na představení.

Výtěžek představení bude použit na za-
koupení nového automobilu do sociálních 

Benefiční představení pro organizaci PFERDA
podniků Pekárna Na Plechu a Úklidová fir-
ma Láry Fáry. „Oba sociální podniky se roz-
růstají, zaměstnávají čím dál více pracov-
níků s postižením a naše staré auto už má 
opravdu nejlepší léta za sebou,“ vysvětluje 
Jana Křížová.

Vstupenky na představení  si můžete 
zakoupit na www.kupvstupenku.cz nebo 
v městských informačních centrech v Ná-
chodě, Jaroměři, Novém Městě nad Metu-
jí, Červeném Kostelci a dalších.
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Hrob rodiny Müllerových byl původně proti vchodu do koste-
la sv. Jana Křtitele na Staroměstském hřbitově v Náchodě. Pozdě-
ji byl hrob zrušen, mramorový náhrobek umístěn k levé straně 
při vchodu do kostela. Hrob, resp. náhrobek, byl městskou ra-
dou v r. 1941 prohlášen čestným. Na náhrobní desce se již s ur-
čitými obtížemi dalo číst:

 MUDr Ignác Müller, knížecí lékař *1810 +1881. Manželka Leo-
poldina *1832 +1857. Vnuci: Alfréd 1886-1902, Mařenka, Jarmila. 

Náhrobek nijak nechráněný podléhal vli-
vu času i vandalů, zurážený křížek i ozdob-
né fiály volaly po renovaci. O to více mne 
potěšilo, že k opravě skutečně nyní došlo. 
Přísežný soudní, knížecí a náchodský měst-
ský lékař Ignác Müller byl výjimečnou osob-
ností, na kterou bychom ani po létech ne-
měli zapomenout. Zvláště pak v souvislosti 
s letošním 150. výročím kruté prusko-ra-
kouské války 1866. Připomeňme si  život 
této významné osobnosti.

Ignác Rudolf Müller se narodil 25. 10. 
1809  (opravme si datum uvedené na po-
mníku) ve Svinišťanech čp. l.. Většinu svých 
studií si příští doktor mediciny et chirurgie 
Ignác Müller odbýval v Itálii, lékařskou fa-
kultu v Padově absolvoval r. 1836, v r. 1837 
pak získal druhý doktorský diplom na uni-
verzitě ve Vídni. Studoval výborně, na vy-
svědčeních je připsáno a podtrženo „emi-
nenter primam“. Zřejmě i proto si jej zvolila 
Kateřina vévodkyně Zaháňská (1781–1839) 
za svého osobního  lékaře, kterým byl až 
do její smrti. 

Po  létech  strávených  v  cizině  (léčil 
ve francouzských Pyrenejích a v Tyrolech 
v době morové epidemie do jara r. 1838) 
se vrací doktor Müller do rodného kraje, 
do Náchoda, kde se stal zámeckým, měst-
ským a soudním lékařem. Od roku 1842 
působil  jako rodinný lékař nových maji-
telů náchodského panství,  knížecí  rodi-
ny Schaumburg-Lippe. Když v roce 1853 
v  létě a na podzim onemocněl princ Vi-
lém revmatickou horečkou, doktor Müller 
se významně podílel na vyléčení prince 
a  rovněž  nemocné  princezny  Elizabety. 
Do Ratibořic zajížděl za knížecí rodinou 
dvakrát týdně. 

V  roce  1853,  26.  listopadu  se  Ignác 
Müller ve svých 44 letech oženil s jedna-
dvacetiletou  Leopoldinou  Bedřiškou  Lö-
ffelmannovou (*1832), dcerou c. k. berního 
kontrolora v Náchodě. V roce 1854 se man-
želům Müllerovým narodil syn Otto Bohu-
slav, mladá matka však v roce 1857 zemře-
la. Dr. Ignác Müller se již neoženil, domácnost vedla teta Josefina, 
sestra otce. Doktor Müller bydlel na náchodském zámku, ved-
le činnosti zámeckého lékaře však měl velkou praxi ve městě 
a okolí. Dvakrát týdně jezdil kočárem do nedalekých lázní Chu-
doba a Dušníky v tehdejším Prusku, léčebné koupele v minerál-
ní vodě zaváděl také v lázních v Bělovsi. Měl bohatou klientelu 
židovských továrníků a šlechticů z Čech i z ciziny. Od chudších 
rodin nebral peníze za léčbu. 

Doktor Ignác Müller byl v Náchodě významnou osobností, přá-
telské vztahy ho pojily s mnohými náchodskými měšťany, před-

Opravený pomník MUDr. Ignáce Müllera 
na Staroměstském hřbitově v Náchodě

staviteli obce a samozřejmě zámeckými úředníky. Rád se účast-
nil společenského života, pro svoje postoje byl v 50. letech 19. 
století dokonce uveden v obsáhlém seznamu podezřelých osob. 
V 60. letech, kdy došlo k určité liberalizaci politických poměrů, 
se doktor Müller aktivně účastnil veřejného života.

Významnou kapitolou v životě doktora Müllera  je období 
prusko-rakouské války 1866. Jako lékař si byl vědom ohrom-
ných lidských ztrát během válečných událostí, a proto se snažil 

všestranně pomáhat raněným z obou vál-
čících stran – rakouské i pruské... O jeho 
obětavosti  vypovídá  ve  svých  zápiscích 
náchodský učitel Antonín Pinkava (1838– 
–1902): „Chvalně známá obětavost lidu zdejší-
ho tu se osvědčila, každý spěchal udatným vo-
jákům ku pomoci, přinášeje jim, co mu zbylo. 
Do školní budovy spěchali k raněným MUDr. I. 
Müller a dr. M. Schwarz, obkládajíce a zava-
zujíce jim rány... Doktor Müller zřídil na své 
náklady v zámku lazaret pro raněné vojáky.“

Do lazaretu byli z bojiště dopravováni 
vojáci ranění v bitvě u Náchoda 27. června 
a také u České Skalice a Svinišťan ze střet-
nutí 28. a 29. června. Na zámku byl rovněž 
velký pruský lazaret, raněné zde ošetřova-
li pruští lékaři a rakouští lékaři dr. Hanis-
ch, a doktor Müller. Od pozůstalých důstoj-
níků i z pruského hlavního stanu ve Dvoře 
Králové nad Labem se dr. Müllerovi dosta-
lo náležitého poděkování. Za projevenou 
statečnost a loajalitu v průběhu války ob-
držel doktor Müller rakouský Řád zlatého 
kříže s korunkou a za pomoc při ošetřová-
ní pruských vojáků byl vyznamenán prus-
kým Řádem červeného orla IV. třídy. Rov-
něž patřil mezi knížecí zaměstnance, jež 
se osvědčili ve válečné době, a které vy-
znamenal vlastní pamětní medailí speci-
álně k tomu účelu raženou, majitel panství 
princ Vilém Schaumburg-Lippe. 

Doktor Müller měl také zásluhu na zří-
zení zámeckého vojenského hřbitova, kde 
byli  pochováni  pruští  a  rakouští  vojáci, 
kteří  podlehli  svým  zraněním.  Hřbitov 
na konci zámecké aleje byl slavnostně vy-
svěcen 25. června 1870. 

K rodině svého syna, který byl nájem-
cem dvora v Rýzmburku, se ke stáru pře-
stěhoval doktor Müller a zde po záchvatu 
mrtvice 10. března 1881 zemřel.

Pomník  připomínající  MUDr.  Ignáce 
Müllera se konečně dočkal pečlivé renova-
ce. Na základě zadání Komitétu pro údrž-
bu památek roku 1866 byly na staroměst-
ském hřbitově opraveny tři pomníky,mající 

vztah k událostem této války. Mezi nimi byl zařazen i pomník 
lékaře Müllera, realizace se uskutečnila v roce 2015, kdy město 
na tyto tři renovace vynaložilo 112 tisíc korun. Kompletní opra-
vu provedla restaurátorka paní Pavla Szabová z Dobrošova a vý-
sledek je více než zdařilý. Novogotický pomník byl přemístěn 
od vchodu do kostela na lépe chráněné místo do vnějšího pra-
vého rohu kostela. 

Všem, kteří se podíleli na této chvályhodné akci, patří velký 
dík, ani město Náchod nezapomíná na své významné občany.

Věra Vlčková 
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Únorová výročí
1. 2. 1781 vydal císař Josef II. patent o zru-
šení nevolnictví v zemích království čes-
kého. 
2. 2. 1966 zemřela významná náchodská 
ochotnická herečka Marie Nesládková, 
roz. Čížkováx). 
5. 2. 1941 se v Náchodě narodil fotograf 
a hudebník Oldřich Zelený. Spoluúčinko-
val na řádce literárně-hudebních večerů 
i na několika vernisážích.
6.  2.  1926  se  konala  ustavující  schů-
ze Komorní hudby Náchod, spolku, který 
se staral a dodnes stará o organizování 
abonentních koncertů vážné hudby. My-
šlenku tehdy prosadil a v  jeho čele byl 
dlouhá léta prof. Viktor Jahnx).
7. 2. 2001 zemřel prof. Zdeněk Vojtěchov-
skýx), češtinář a první angličtinář na na-
šem gymnáziu, vzácný svou hlubokou lid-
skostí.
8. 2. 1781 se narodila jedna z nejvýznam-
nějších  majitelek  náchodského  panství 
Kateřina Vilemína vévodkyně Zaháň-
skáx), „paní kněžna“ z Babičky.
8. 2. 1921 se narodil náchodský kronikář, 
znalec regionální historie a sběratel Ol-
dřich Šafářx). Jeho vědomosti a nezištné 
rady nám často chybějí.
8. 2. 1956 zemřel v Náchodě někdejší sta-
rosta města Ferdinand Kaněrax). 
9. 2. 1976 zemřel prof. zdejšího gymnázia 
Jiří Propilekx), vynikající češtinář a rušti-
nář, překladatel i z baltských jazyků.
14. 2. 1986 zemřel spisovatel Jan Mare-
šx). Dětství prožíval v Náchodě, proto se 
některé z jeho knížek pro děti odehrávají 
v našem regionu.
18. 2. 1916 byl zřízen Podpůrný fond pro ne-
zaměstnané, protože i v první světové vál-
ce vzrůstala nezaměstnanost. V jeho čele 
byl kupodivu okresní hejtman.
21. 2. 1846 se narodil básník Svatopluk 
Čechx). Na žádost náchodských organizá-
torů oslav Komenského v roce 1892 napsal 
o něm rozsáhlou báseň. V roce 1992 jsme 
ji vydali jako drobný příležitostný tisk.
21. 2. 1926 se narodil prof. PhDr. Franti-
šek Černýx), historik českého divadla, zná-
mý svým krásným vztahem k Náchodu. 
Z plhovského zahradnického rodu Moj-
žíšů pocházela jeho maminka.
21. 2. 1981 předčasně zemřel vynikající 
angličtinář gymnázia Zdeněk Horák. 
25.  2.  1961  zemřel  akademik  Zdeněk 
Wirth,  autor  mnoha  kulturně  historic-
kých prací, mj. Soupisu památek historic-
kých  i uměleckých v politickém okresu 
náchodském (z roku 1910), dnes cenného 
dokumentu o stavu památek před sto lety.
25.  2.  2011 zemřel historik PhDr. Ladi-
slav Hladký, CSc.x), autor řady význam-
ných prací z historie textilní výroby i his-
torie regionální.
Oprava: V minulém čísle se vloudila chyba 
do data narození dr. Suchého. Narodil se  
10. ledna 1921. Omlouvám se.                (AF)

Jan Letzel, žák profesora J. Kotěry, se 
narodil v Náchodě, dlouhodobě ale pů-
sobil v Japonsku. Jeho tamější práce byly 
velkolepé. Vyzdobil slavnostní síň němec-
kého císařství v Tokiu, projektoval kláš-
tery Sacré coeur a Stella matutina, jezu-
itskou  univerzitu,  budovy  Ústředního 
svazu japonských lékařů, obchodní mu-
zeum v Osace, hotely a mnoho dalších. 
V Hirošimě vystavěl v roce 1914 obchod-
ní centrum, které se o tři desítky let poz-
ději ocitlo přímo v epicentru jaderného 
výbuchu, jenž 6. srpna 1945 třísettisíco-
vou Hirošimu srovnal se zemí. Letzelova 
stavba jako jediná budova v Hirošimě vý-
buchu odolala a její torzo dodnes připo-
míná oběti  jaderné katastrofy. V Česku 

Dvě výročí architekta Jana Letzela 
(9. duben 1880 – 26. prosinec 1925)

se nachází jeho secesní pavilon Dvorana 
z roku 1905 v obci Mšené-lázně. Mimo-
to se podílel na přestavbě secesního ho-
telu Šroubek (dnes hotel Evropa) na Vác-
lavském náměstí v Praze, a to na úpravě 
vnějších kovových prvků.

Nebyl  jen  stavitelem,  také  maloval 
a modeloval, zejména v období první svě-
tové války, kdy musel přerušit práci archi-
tekta. Krátce po vzniku samostatné ČSR 
působil v Tokiu jako první obchodní ata-
šé československého vyslanectví.

Zemřel o Vánocích roku 1925 v Praze. 
Jeho památku uctili 18. prosince na ná-
chodském  hřbitově  žáci  VOŠ  stavební 
a SPŠ stavební arch. J. Letzela v Náchodě.

Město Náchod připravuje ve spolupráci 
s Regionálním muzeem v Náchodě, Stat-
ním okresním archivem Náchod a Hote-
lem u Beránka otevření malé výstavní 
síně věnované architektu Janu Letzelo-
vi a historii Hotelu u Beránka, na jehož 
místě dříve stávala mj. budova hotelu Le-
tzel. Tato malá výstavní síň bude umístě-

na v prostoru recepce Hotelu u Beránka 
a vznikne při příležitosti zapůjčení kame-
nů – součástí tzv. hirošimského atomové-
ho dómu – městu Náchod. Kromě těch-
to kamenů se mohou budoucí návštěvníci 
těšit také na historické fotografie a jiné 
předměty ze života a díla slavného ná-
chodského architekta.
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Historické domy
2. Katastrální úřad čp. 11 (bývalá škola)

Z Weyrovy ulice pokračujeme do sousední ulice Hrašeho, kde 
se mj. nachází objekt katastrálního úřadu, nynější dům čp. 11. 
Původně se tato ulice nazývala Kavčí rynek a nacházela se uvnitř 
hradeb ve městě. 

Vlivem tereziánských reforem, kdy byla nařízena povinná 
školní docházka, zdejší městská škola, roubená patrová chalu-
pa čp. 83, stojící za děkanstvím v zámecké stráni, tzv. triviál-
ní škola dvoutřídní, kapacitně nepostačovala zvýšenému počtu 
školních dětí, které sem docházely nejen z Náchoda, ale také 
z Bělovse a Malého Poříčí. Za neutěšenou prostorově i hygienic-
ky ji shledala krajská komise dne 3. 6. 1788 a nařídila náchod-
skému magistrátu zjednat nápravu. Ten sice vyslovil záměr po-
stavit novou školní budovu na Kavčím rynku, ale z finančních 
důvodů ho musel odložit. 

Nevhodnou situaci znovu řešili členové magistrátu v letech 
1816 až 1821. Nejdříve zvažovali umístit školu v prostorách ne-
dávno zrušeného kostela sv. Michala na Krajském předměstí, 
poté se zajímali o dům čp. 58 (dnes Strnadova ul.). Nakonec se 
vrátili k původní myšlence a protokolem z 9. 3. 1821 vykoupili 
dva menší domky na Kavčím rynku, tehdy čp. 10 a 11. Svůj zá-
měr zdůvodnili tím, že nová školní budova bude lépe dostupná 
pro početnou mládež a samotná stavba bude snazší z technic-
kého hlediska. Následně v letech 1822–1823 tu byla postavena 
nová školní budova, jednopatrová zděná stavba v empírovém 
slohu s několika třídami a skromným bytem pro učitele. Nákla-
dy na stavby činily 1269 zlatých a 49 a půl krejcaru konvenč-
ní měny. Pro zvýšené nároky na vyučování zakoupil magistrát 
sousední čp. 12 a školní budovu nechal v r. 1844 rozšířit. Zde 
mj. obětavě čtyřicet let učil místní rodák Karel Kejklíček (1802–
1863), který začínal ve staré škole a jenž vedl své žáky v obroze-
neckém duchu. Založil tu školní knihovnu, režíroval české diva-
dlo, pěstoval církevní chrámovou hudbu a zpěv.

V důsledku rozvoje průmyslu a přílivu obyvatel ve městě se 
velmi zvyšoval počet žáků, takže původní budova neměla místo 
pro paralelní třídy. Vyučování probíhalo i v některých soukro-
mých domech. Proto již od r. 1874 probíhala intenzivní jedná-
ní v městské radě o nutné stavbě nové školní budovy. Plánova-
ná novostavba měla zároveň pojmout chlapeckou obecnou školu 
a měšťanskou školu. Zvažovala se celkem čtyři stavební místa 
(na Kamenici, Karlově nám., u stávající školy a v dnešní Riegrově 
ul.). Přes nesouhlas okresní školní rady bylo nakonec 28. 7. 1881 
schváleno stavební místo vedle stávající školy na místě původ-
ní zástavby dřevěných přízemních domků čp. 13–15 v nově pře-
jmenované Školní ulici a čp. 4–5 na Horském předměstí. Postup-
ně (červenec 1879 – srpen 1882) byly tyto objekty vykoupeny 
za celkovou cenu 8 400 zl. a v říjnu 1882 zbořeny. Mezitím 21. 1. 
1882 rozhodlo městské zastupitelstvo definitivně o stavbě nové 
školní budovy. Vítězem architektonické soutěže, do které bylo 
přihlášeno celkem 24 návrhů, se 10. 5. 1882 stal náchodský ro-
dák a žák bývalé podreálky, t. č. zkoušený stavitel Václav Ryša-
vý ze Svitav, který v únoru 1883 dodal definitivní plány. Dne 12. 
4. 1883 bylo zadáno provedení stavby náchodskému (poté králo-
véhradeckému) staviteli Františku Plesnivému a místním řeme-

slníkům za rozpočtový náklad 58 575 zlatých rakouského čís-
la. Vzápětí, 22. 5. 1883, byl slavnostně položen základní kámen 
a k datu 5. 9. 1884 byla nová budova čp. 11 zkolaudována a 28. 9. 
t. r. vysvěcena a slavnostně otevřena. Skládala se ze dvou samo-
statných dvoupatrových křídel spojených chodbou se záchody. 
Obě průčelí – hlavní do Školní ulice a zadní do Karlova náměs-
tí – byla opatřena mělkým středním rizalitem a měla bohatý 
eklektický dekor. Záhy po svém dokončení se však na křídle 
do Karlova náměstí začaly objevovat statické poruchy a budo-
va se nakláněla do zasypaného městského příkopu. K datu 1. 3. 
1885 vznikla měšťanská škola dívčí, která byla umístěna ve sta-
ré školní budově čp. 10. Zpočátku měly obě školy stejného ře-
ditele – zasloužilého učitele Jana Vincence Tučka (1822–1895). 
V letech 1887–1909 zde působil později významný pedagog Jo-
sef Zeman (1867–1961).

Nejznámějším pedagogem se však zřejmě stal jihočeský ro-
dák Jan Karel Hraše (1840–1907), místní uznávaný historik (au-
tor dvoudílných Dějin města Náchoda), městský archivář a zakla-
datel zdejšího muzea, archeolog, spisovatel a školský a kulturní 
pracovník. Do našeho města přišel v r. 1868 a po třech letech 
se stal ředitelem chlapecké měšťanky. Poté působil co okresní 
školní inspektor a po svém odvolání se znovu vrátil na ředitel-
ské místo, kde setrval až do své smrti. Jeho osobnost připomí-
ná pamětní deska od Jana Plíška, umístěna vpravo od vstupu 
na fasádě, slavnostně odhalená 1. 5. 2007.

Po přestěhování školy do nových budov Masarykových škol 
nad nemocnicí sem byly v r. 1937 umístěny úřadovny nově zří-
zeného Státního policejního úřadu v Náchodě. Zde mj. sloužili 
policejní ředitel JUDr. Jan Chudoba (1898–1983) a jeho tajemník 
Jan Šimáně (1903–1976), autor publikace Je tady gestapo!. Ko-
lem r. 1939 byl ve dvou místnostech prvního patra bývalé dív-
čí školy čp. 10 umístěn původní městský archiv. V něm praco-
vala na částečný úvazek městská archivářka, jinak profesorka 
zdejšího gymnázia Zdeňka Trejtnarová (1893–1970). V r. 1948 se 
však musel archiv narychlo sestěhovat pouze do jedné nevytá-
pěné místnosti a takto provizorně „fungoval“ dalších sedm let, 
než se odstěhoval do zadního traktu radnice. Budova původní 
školy čp. 10 byla zbourána v r. 1984 a ve stejné době také naru-
šené křídlo bývalé měšťanky do Karlova náměstí, kde byla své-
ho času umístěna městská obrazárna a později zvláštní škola.

V přízemí čp. 11 ve světnici mužstva byl 10. 6. 1939 němec-
kými policisty zákeřně zastřelen strážník státní policie Jaro-
slav Müller, což vyvolalo rozruch v celém Protektorátu. Dnes 
událost připomíná bronzová pamětní deska od sochaře Jarosla-
va Plichty vlevo od dveří. Pod ní je další deska se jmény obětí 
protifašistického odboje za druhé světové války z řad policej-
ních zaměstnanců. Po r. 1945 tu bylo umístěno okresní měřic-
ké středisko, v r. 1964 přejmenované na geodézii. Od r. 1993 tu 
sídlí pracoviště katastrálního úřadu. Dodnes se zachovala při-
bližně polovina původní rozsáhlé budovy s historickými vstup-
ními dveřmi. Po rekonstrukci v r. 1994 byla stavba prohlášena 
kulturní památkou.

PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Vánočním stromem v Náchodě byl až 
do 11.  ledna 2016 smrk pichlavý, který 
rostl na nevhodném místě v obytné zá-
stavbě. 

Město Náchod děkuje touto cestou rodi-
ně Novákových z Náchoda, která pro úče-
ly vánoční výzdoby náchodského náměs-
tí tento smrk darovala. 

  Za správu městské zeleně 
Bc. Andrea Brandejsová

Poděkování 
za vánoční strom

Jednou z novinek u náchodské městské 
policie pro rok 2016 bude zřízení „okrs-
kářů“. Vzájemnou spoluprací městské po-
licie,  Policie  ČR,  orgánů  státní  správy, 
místní  samosprávy,  veřejnosti,  organi-
zací a podnikatelských subjektů se zvýší 
bezpečnost a ochrana nás všech v místě, 
kde žijeme a pracujeme. 

Samozřejmě  práce  okrskáře  nebude 
jednoduchá a bude spočívat na systema-
tičnosti, dlouhodobosti a pravidelnosti, 
ale ze zkušeností, kde tento systém již 
funguje, vychází, že má smysl jej zavést. 
Jistě se najdou i škarohlídi, kteří budou 
tvrdit, že zvolené postupy jsou zdlouha-
vé, neefektivní a míjejí se účinkem. Je po-
třeba si uvědomit, že okrskář bude v mno-
ha a mnoha případech jen prostředníkem, 
zprostředkovatelem, navrhovatelem a vy-
jednavačem, který poskytne pouze prvot-
ní impuls. Samotná realizace úkolů může 
totiž narážet na legislativní problémy (ne-
dostatečná opora v zákonech, zákonem 
vyžadované postupy, termíny, apod.), ne-
ochotu komunikovat a spolupracovat, fi-
nanční nákladnost navrhovaných řešení 
a mnoho dalších.

Jsem přesvědčen, že přínos strážníků 
v této oblasti může být velký a významný, 
pokud budou svoji práci dělat zodpovědně 
a podaří se do spolupráce při řešení spo-
lečných problémů zapojit i další subjek-
ty. Cílem by mělo být hledání a následná 
realizace nejvhodnějších způsobů řešení. 

V dalších číslem Vám na tomto místě 
budeme přinášet podrobnější informace 
a zkušenosti s nově zaváděnými „ochrán-
ci“ bezpečnosti v našem městě.

Na bezpečnost 
ve městě budou 
dohlížet „okrskáři“

Se  začátkem  nového  roku  přicházejí 
opět každoroční povinnosti platit místní 
poplatky. Dobrou zprávou pro náchodské 
občany je fakt, že poplatek za odpady se 
v roce 2016 nezvyšuje. 

„Navíc platí stejně jako v loňském roce, 
že ti, co zaplatí do konce února 2016, vý-
razně ušetří“, dodává starosta Náchoda 
Jan Birke.

Obecně  závazná  vyhláška  č.  5/2015 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů stanovuje základní sazbu míst-
ního poplatku za komunální odpad pro 
rok 2016 na částku 650 Kč za osobu, tzn. 
ve stejné výši jako v loňském roce. Nezmě-
něn zůstává i systém slev. Ten, kdo zapla-
tí celý poplatek do 29. 2. 2016, získá slevu 
ve výši 200 Kč a může tak zaplatit stejně 
jako v letech předchozích – 450 Kč.

Poplatek za odpady 
se v roce 2016 v Náchodě nezvyšuje! 

Při platbě ročního poplatku v období 
od 1. 3. do 31. 5. 2016 činí sleva 150 Kč 
z celkové roční sazbu poplatku a zaplatí-
te 500 Kč. Do 30. 9. 2016, kdy je nutné po-
platek uhradit nejpozději, platí základní 
sazba 650 Kč, po tomto datu se již navy-
šuje o sankci ve výši 50 % (tj. o příslušen-
ství poplatku).
 Jak poplatek uhradit? 

Bezhotovostním  převodem  na  účet  
č. 19337551/0100 vedený u Komerční ban-
ky, a. s., variabilní symbol – rodné čís-
lo poplatníka, specifický symbol – číslo 
domu, složenkou nebo hotově na Měst-
ském úřadu v Náchodě na adrese Něm-
cové 2020  (vedle polikliniky) – v úterý 
a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin, v pon-
dělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, 
v pátek od 8.00 do 11.00 hodin.

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

Městské  informační centrum rozšíři-
lo své působení i do světa facebooku. No-
vinky a aktuality nejen z náchodské kul-
turní scény nově najdete i na facebookové 
stránce MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
NÁCHOD. Na hlavní stránce naleznete in-
formace o kulturních akcích pořádaných 
v našem městě i okolí. Zajistěte si jedním 
LIKE na naši stránku pravidelné a aktu-
ální informace o dění v našem městě pro-
deji vstupenek na divadelní představení, 
show, pohádky a mnoho dalších aktua-
lit ze života v Náchodě. Těšíme se na Vaši 
přízeň.

„Lajkujte Íčko“ 
na facebooku  
a buďte v obraze

Sportovní zařízení města Náchoda, 
Pražská 178, 547 01 Náchod, IČ 627 31 891

VYHLAŠUJÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pronájem zahradního kiosku na Jiráskově koupališti v Náchodě, 

Kostelecká 1174 pro letní sezónu 2016 
s možností prodloužení na další rok.

Podmínkou přihlášení je živnostenský list v souladu 
s platným Živnostenským zákonem, alespoň 3 letá praxe v oboru.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na adresu 
Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod. 

Obálku označte „Výběrové řízení kiosek JK“.
Případné dotazy zodpoví uchazečům Ing. Jaroslava Justová,

tel. 491 427 740, e-mail: sport.nachod@wo.cz
Uzávěrka přihlášek dne 19. 2. 2016.

Naše město se dostalo mezi prvními 
v Česku do takzvané virtuální prohlídky 
měst vytvořené mapami portálu Seznam.
cz. V prosinci minulého roku s panorama-
tické snímky Náchoda zpřístupnily uživa-
telům. Po zadání města do vyhledávání 
a kliknutí na tlačítko Panorama můžeme 
obdivovat krásy památek našeho města 
v panoramatickém fotografickém formá-
tu a plnými doušky vnímat atmosféru na-
šeho města. 

Město Náchod 
virtuálně ožívá díky 
mapám portálu Seznam.cz
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Štěstí přeje připraveným

U mimořádných událostí (požár, dopravní nehoda, únik ne-
bezpečných látek, technologická pomoc, spadlé stromy, po-
vodně apod.) zasahují jednotky požární ochrany. Tyto jednot-
ky rozdělujeme do šesti kategorií, podle jejich vybavení, doby 
výjezdu po vyhlášení poplachu a tzv. předurčeností. Jednotky 
požární ochrany vysílá na místo mimořádné události krajské 
operační a informační středisko na základě oznámení na tís-
ňové linky 150 a 112, nebo předáním informace o události ji-
nou složkou IZS (PČR, ZZS). 

Základní rozdělení jednotek požární ochrany:
  jednotka kategorie JPO I

  je profesionální jednotka Hasičského záchranného sboru 
České republiky. Čas výjezdu této jednotky je do 2 minut 
od vyhlášení poplachu. Tyto jednotky jsou dislokovány na 
stanicích typu C1 ve Velkém Poříčí a pobočných stanicích 
typu P1 v Broumově a Jaroměři.

 jednotka kategorie JPO II
  je poloprofesionální jednotka sboru dobrovolných hasičů 

obce, kde část členů jednotky plní činnost jako své povolá-
ní. Čas výjezdu této jednotky je do 5 minut od vyhlášení po-
plachu. Tyto jednotky jsou dislokovány v Novém Městě nad 
Metují, Polici nad Metují a Červeném Kostelci. Tyto jednot-
ky mají tzv. územní působnost, takže zasahují i mimo ka-
tastr svého zřizovatele.

 jednotka kategorie JPO III
  je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. Čas výjezdu 

této jednotky je do 10 minut od vyhlášení poplachu. Jedno-
tek této kategorie je v okrese Náchod 21 a jsou dislokovány 
zpravidla ve větších městech. Tyto jednotky mají tzv. územ-
ní působnost – zasahují i mimo katastr svého zřizovatele.

 jednotka kategorie JPO IV
  je profesionální jednotka HZS podniku. Čas výjezdu této 

jednotky je do 2 minut od vyhlášení poplachu. Jednotka 
této kategorie se v okrese Náchod nenachází.

 jednotka kategorie JPO V
  je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. Čas výjezdu této 

jednotky je do 10 minut od vyhlášení poplachu. Jednotek této 
kategorie je v okrese Náchod 51 a jsou dislokovány zpravidla 
v menších obcích. Tyto jednotky mají tzv. místní působnost 
– prioritně zasahují na katastru svého zřizovatele.

 jednotka kategorie JPO VI
  je jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. Čas vý-

jezdu této jednotky je do 10 minut od vyhlášení poplachu. 
Jednotky této kategorie jsou v okrese Náchod 3 (Veba Brou-
mov, a. s., Rubena Náchod, a. s., Ammann Czech Republic, 
a. s. Nové Město nad Metují ).

Plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany:
Pro každou obec České Republiky se vypočítává tzv. stupeň 
nebezpečí, který je určujícím prvkem pro maximální dojezdo-
vé časy jednotek požární ochrany. Na tento stupeň nebezpečí 
má vliv počet obyvatel obce, průměrný počet zásahů jednotek 
požární ochrany, charakter území (např. kulturní památky, 
nemocnice, obchodní centra, průmyslové zóny apod.). Na zá-
kladě stupně nebezpečí se ke každé obci přiřadí tři jednotky 
požární ochrany, které v daném místě splní limit maximál-
ního dojezdového času. Dojezdový čas se zkracuje s rostou-
cím stupněm nebezpečí. 
Například v Náchodě je pro místní části Náchod, Staré Město, 
Běloves stanoven stupeň nebezpečí II A. To znamená nasaze-
ní dvou jednotek do 10 minut (obě JPO I ze stanice HZS ve Vel-
kém Poříčí) a jedné jednotky do 15 minut (JPO III SDH Náchod).
Například pro obec Hronov je stanoven stupeň nebezpečí II 
B. To znamená nasazení jedné jednotky do 10 minut (JPO I ze 
stanice HZS ve Velkém Poříčí) a dvou jednotek do 15 minut 
(JPO III SDH Hronov a JPO III SDH Velké Poříčí).

Stupně poplachu:
V případě mimořádné události malého rozsahu (požáry od-
padkových kontejnerů, otevírání uzavřených prostor apod.) 
je k události vyslána většinou pouze jedna jednotka.
Naopak v případě vzniku větší mimořádné události, kdy je na 
místě potřeba soustředit větší množství sil a prostředků, se 
pro každou obec vytváří tzv. požární poplachový plán obce. 
Tento plán má tři stupně poplachu: I.stupeň poplachu tvoří 
vždy jednotky požární ochrany uvedené v plošném pokrytí. 
Ve II. a III. stupni poplachu jsou uvedeny vždy další čtyři jed-
notky požární ochrany pro každý stupeň poplachu. Za mi-
mořádných okolností (událost velkého rozsahu) je možné vy-
hlásit ještě tzv. „Zvláštní stupeň“ poplachu, do kterého jsou 
operačním střediskem vybírány jednotky disponující technic-
kými prostředky potřebnými pro daný zásah. V novodobé his-
torii HZS nebylo naštěstí v okrese Náchod nutné tento Zvlášt-
ní stupeň poplachu vyhlašovat.

JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY OKRESU NÁCHOD
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Přihlášky do učebního oboru Gumař – plastikář na  červeno- 
kostelecké střední škole, který vznikl ve spolupráci s výrobní 
společností  Saar  Gummi  Czech,  mohou  žáci  devátých  tříd 
základních škol podávat až do 15. března 2016. Kdo má zájem se 
podílet na vývoji a výrobě komponentů pro špičkové evropské 
výrobce automobilů, může ještě zvážit perspektivy, které SGC 
nabízí. 
Škola přijme ve školním roce 2016/2017 15 žáků, kteří nebudou 
skládat přijímací zkoušky. Kritériem pro přijetí je průměr známek 
za  2.  pololetí  osmého  ročníku  základní  školy.  Během  výuky 
bude probíhat praxe v provozech SGC a bude spojená s finanční 
odměnou  při  zařazení  do  výrobních  činností.  Po  úspěšném 
složení závěrečných zkoušek škola umožní doplnění vzdělání 
maturitní zkouškou v denním nebo dálkovém studiu.
Absolventi  oboru  Gumař  –  plastikář  získají  perspektivu 
práce  u  dodavatele  pryžových  těsnění  pro  každý  čtvrtý 
osobní automobil vyrobený v Evropě. Ve výrobních závodech 
v Červeném Kostelci a Velkém Poříčí zaměstnává SGC v současné 
době 758 vlastních zaměstnanců, což je o 70 více než před rokem, 
a poskytuje práci dalším 200 pracovníkům spolupracujících firem 
a agentur. Průměrná mzda v dělnických profesích v loňském roce 
překročila 29 tisíc korun a plán pro rok 2016 počítá s navýšením 
mezd nejméně o 4 procenta. 
Podstatnou  charakteristikou  práce  v  Saar  Gummi  Czech  je 
perspektiva  profesního  růstu  a  možnost  dosažení  pracovní 
pozice,  která  nejlépe  vyhovuje  odborným  předpokladům 
a  osobnímu  nastavení  zaměstnance.  Se  znalostí  angličtiny, 
jejíž výuka je podporována v rámci firemního vzdělávání, lze 
získávat zkušenosti i při pracovních pobytech u partnerských 
firem skupiny SaarGummi v zahraničí.

(pl)

Česká Saar Gummi 
Nový učební obor s perspektivou kariéry 

v Saar Gummi Czech

Učební obor Gumař - plas�kář 
na Střední škole oděvní, služeb a ekonomiky 
v Červeném Kostelci

Prospěchové s�pendium v 1. ročníku, odmě-
ňovaná praxe ve 2. a 3. ročníku v provozech 
Saar Gummi Czech.

Absolven� získají perspek�vu zaměstnání 
ve společnos� Saar Gummi Czech, poskytující:
• stabilní zaměstnání s nadprůměrnou 

mzdou,
• možnost osobního a kariérového rozvoje,
• příležitost zapojit se do mezinárodních 

expertních týmů.

Nový učební obor Gumař – plas�kář 
na Střední škole oděvní, služeb a ekonomiky 

v Červeném Kostelci 

Nabídněte svým dětem 
budoucnost v automobilovém průmyslu

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky – www.ssck.cz
Saar Gummi Czech, s.r.o. – www.sgc.cz

 
 

Děkujeme všem dobrovolníkům – dospělým i dětem,  
kteří se podíleli na organizaci či koledování v Náchodě, a díky všem 
štědrým dárcům se při Tříkrálové sbírce 2016 vybrala částka: 

196 573 Kč 
Farní charita Náchod děkuje všem, kteří Tříkrálovou sbírku 2016 podpořili: 

 

 více než 50 dospělým – asistentům, vedoucím skupinek, kteří přinesli 
a nachystali občerstvení pro koledníky, apod. 
 téměř 110 dětem – „králům“ 
 dárcům, za jejich štědré příspěvky, ale také za občerstvení aj.,  
které nabídli koledníkům 
 otci děkanovi P. Zdeňkovi Kubešovi 
 pekárně Pekařství Božena Horáková, Náchod 
 Řezník uzenář s.r.o. Mareš Náchod 
 panu Václavu Maršíkovi (Potraviny, Tyršova ulice, Náchod) 
 tiskárně ReNa Náchod 
 kinu Vesmír Náchod 
 redakci Náchodského zpravodaje 
 redakci novin ECHO 
 Městské knihovně Náchod 
 Městu Náchod 
 ČSOB, a. s. Náchod 

 

 

Každý spor má řešení. 
 

Komunikaci ve sporu usnadní a k dohodě 
vás dovede profesionální prostředník. 

 

JUDr. Dana Jirmanová 
řešení konfliktů mimosoudní cestou  

 

Náchod, Tyršova 59 
tel. 721 190 291     www.bezesporu.cz 

Koupím starý nábytek
a veškerou půdní veteš 

Dobře zaplatím. 
Likvidace, vyklizení nemovitostí 

Tel.: 777 200 126
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

ZŠ BABÍ

Milí čtenáři,
až  se  k  tomuto  sloupku  dostanete, 

budou  už  sice  Hromnice  ťukat  na  dve-
ře, přesto nám dovolte vrátit se v úvo-
du do předvánočního času, jelikož někte-
ré příspěvky se nám do lednového čísla 
nevešly.

Zatímco děti už se viděly u vánočního 
stromku, snažili jsme se jejich mysl za-
městnat učením a zpestřit jej i jinými ak-
tivitami, než je prověřování učiva před 
blížícím se pololetním vysvědčením. 

Na 1. stupni se konal oblíbený tematic-
ký den. Činnosti byly velmi rozličné: Vá-
noční dekorace, Vánoce ve světě, Zábav-
né úlohy, Hry s obrázky, Anglické koledy, 
Betlém, Zvyky a tradice,…

Žáci  9.D  pod  vedením  paní  učitelek 
Schneiderové a Voborníkové nám na vše 
„posvítili“.  O  jejich  projektu  „O  alter-
nativních zdrojích energie alternativně 
a s energií“ se dočtete více na webových 
str. města.

 Sedmáky navštívil pan Kocůrek a se-
známil je s reáliemi USA, které jsou sou-
částí výuky angličtiny. Přednáška částeč-
ně probíhala v angličtině (pro některé to 
byla i dobrá motivace k učení se anglické-
mu jazyku).

Jak  prožili  adventní  čas  prvňáčci,  to 
nám přiblížila paní učitelka Hemelíko-
vá:  „Už  jsme se nemohli dočkat. Každý 
den jsme otevřeli jedno okénko advent-
ního kalendáře. Měli jsme i velmi pestrý 
program. Např. jsme se vydali do Police 
nad  Metují  do  muzea  papírových  mo-
delů. Navštívili  jsme kostel na náchod-
ském náměstí, kde jsme si povídali s pa-
nem Kašparem o vzniku betlému. Ve škole 
jsme pilně trénovali zpěv vánočních ko-
led, vyráběli jsme vánoční ozdůbky a vy-
právěli  jsme  si  o  Vánocích.  Stihli  jsme 
i sportovat a soutěžit na ledu. Proběhla to-
tiž poslední lekce našeho kurzu bruslení. 
Poslední den ve škole došlo také na pře-
kvapení, malé dárečky pro každého.“ 

A  co  třeťáci?  Ti  se  vydali  na  exkur-
zi  do  Muzea  betlémů  v  Třebechovicích 
a do skanzenu v Krňovicích. Paní učitelka 
Růžová k tomu dodává: „Bohužel proslu-
lý Proboštův mechanický betlém prochází 
právě náročnou údržbou a opravami, tak-
že jsme ho v činnosti viděli jen na krát-
kém videu. Nebylo však bez zajímavosti 
pozorovat, jak oprava betlému probíhá. 
Na modelu soukolí jsme si točením klikou 
vyzkoušeli dřevěné postavičky rozhýbat. 

V Podorlickém skanzenu Krňovice nás 
nejprve  provedli  historickými  objekty, 
kde jsme viděli dobové řemeslné náčiní 
a vybavení domácností. Místnosti byly vá-
nočně vyzdobeny, a tak jsme si povídali, 
jaké tradice a zvyky naši předkové dodr-
žovali a jaké pokrmy připravovali. 

Každý si na památku vyrobil vánoční 
řetěz ze slámy a z kanafasu – z materiá-
lů, ze kterých lidé vyráběli ozdoby dříve.“ 

Adventní čas je ale také nejpříhodnější 
dobou, kdy potěšit nejen sebe a své blíz-
ké. O tom ví své 4.A, která se v rámci pro-
jektu „Čím budu“ vydala na interní oddě-
lení náchodské nemocnice. Dle slov paní 
uč. Prouzové měly děti pro pacienty při-
pravené překvapení. Recitovaly básnič-
ky s vánoční tematikou, zpívaly koledy  
a M. Bohušková a F. Drašnar je doprovodi-
li na hudební nástroje. Po představení děti 
pacientům, sestřičkám a lékařům předa-
ly vlastnoručně vyrobená přáníčka. Díky 
rodičům si pacienti mohli také pochutnat 
na domácím cukroví.

Paní Bartovská měla pro děti připrave-
né výborné občerstvení a největším pře-
kvapením pro ně byla nádherná perníko-
vá chaloupka, kterou jim upekla sestřička, 
paní Valášková.

To druháci si zase řekli, že je čas potě-
šit i „němé tváře“. Vypravili se na večerní 
prohlídku do ZOO ve Dvoře Králové a s se-
bou vezli ovoce a zeleninu, aby zvířátkům 
ozdobili vánoční stromek.

Také paní uč. Šimurdová vyhlásila pro 
zájemce akci „Krmení zvěře o vánočních 
prázdninách“. Nehledejte v názvu skrytý 
význam, ve skutečnosti šlo o živočichy 
na našem školním pozemku a strach, aby 
se jim prázdniny nestaly osudnými.

„Nakrmit duši“ se nám rozhodli někte-
ří vyučující z 2. stupně.

Na poslední vyučovací den před Váno-
ci zejména pro žáky 1. stupně připravili 
malé setkání s vánoční hudbou a koleda-
mi. Děti si tedy mohly zazpívat, nebo ale-
spoň poslechnout nejznámější české kole-
dy a několik dalších slavných vánočních 
melodií v podání různých hudebních ná-
strojů, na které hráli jak žáci (D. Hanuš 
–  trubka a zpěv, T. Bernardová – zpěv,  
K. Hanzlová – viola, A. Cedidla – klávesy), 
tak učitelé (H. Bohadlová – kontrabas, I. 
Macková – příčná flétna, O. Tyč – trubka). 

Součástí programu bylo vystoupení pě-
veckého sboru pod vedením paní učitelky  
M. Ježkové, mluveným slovem vše dopro-
vodila žákyně B. Osobová.

A jelikož nám kolega Tyč opět pobíhá 
po chodbě s trubkou v podpaží, dá se před-
pokládat, že se zase něco chystá. Zjistíme, 
dáme vědět. Třeba už v příštím čísle.

Únor bílý pro milovníky sněhu a hlav-
ně klidný pro všechny přeje kol. ZŠ Ko-
menského.

zve všechny předškoláky do naší pří-
pravné ŠKOLIČKY. 

Školička je určená dětem, které v září 
2016 nastoupí do 1. třídy. 

Náplní ŠKOLIČKY je připravit vaši rato-
lest co nejlépe do školy. 

Budeme si hrát, kreslit, zpívat, naučí-
me se nové básničky a spoustu dalších za-
jímavých věcí.

Začínáme v pondělí 7. března 2016  
v 16 hodin organizační schůzkou pro ro-
diče.

1. setkání s dětmi bude dne 14. 3. 2016 
od 14.30 do 15.30 hodin a pak každé pon-
dělí.

Pokud máte zájem, aby vaše dítě na-
vštěvovalo ŠKOLIČKU, ozvěte se, prosím, 
na uvedený kontakt.
Účast dítěte ve ŠKOLIČCE neznamená, že 
dítě musí nastoupit do 1. třídy k nám.
Moc se na vás všichni těšíme.
Tel: 491 423 638
www.skolababi.webnode.cz

ZŠ PLHOV
ZŠ Náchod-Plhov, 
projekt „Zdravá školní jídelna“

Od podzimu 2015 se plhovská školní jí-
delna zapojila do projektu „Zdravá školní 
jídelna“. Abychom se mohli chlubit tímto 
názvem, je třeba splnit řadu podmínek. 
Posouzení toho, zda skladba jídel odpoví-
dá zdravé výživě a zda vaříme pouze ze 
zdravých surovin, má na starosti komi-
se krajské hygienické stanice. Její zaměst-
nankyně již u nás vykonaly kontrolu, dis-
kutovali jsme s nimi, co ještě by šlo v naší 
jídelně vylepšit. 

Ale to hlavní platí již dnes. Kromě ně-
kolika drobných doplnění splňuje naše jí-
delna kritéria zdravého stravování. V pl-
hovské  jídelně  odebírají  oběd  desítky 
cizích strávníků, máme od nich jen pozi-
tivní reference. Teď nás (zejména rodiče) 
čeká další úkol. Přesvědčit děti, že zdra-
vé jídlo dokáže být zároveň chutné, a že 
se není třeba bát jídel, která pro někoho 
byla ještě v nedávné minulosti neznámá. 

Co jídelna konkrétně nabízí? Na ukáz-
ku jen několik názvů jídel z jídelního líst-
ku týdne od 11. 1. 2016. 
 Krůtí na pórku s arašídy, celozrnná rýže
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 Aljašská treska na česneku, bramboro-
vá kaše

 Telecí pečeně, kuskus, hrášek dušený 
s fazolkami

 Salát z čínského zelí s ovocem, kuřecí 
medailonky

Cílem zapojení se do projektu „Zdra-
vá jídelna“ je v neposlední řadě i to, aby-
chom veřejnost přesvědčili, že v plhov-
ské školní jídelně se vaří zdravě a chutně 
zároveň, že stále se opakující stesky pa-
mětníků na „béžové omáčky“ jsou už léta 
pouhým „folklórem“ dříve narozených.

Vladimír Honzů

Nejen učením se zaobírají plhovské děti
Kromě zvládání učiva se ve škole žáci 

a jejich pedagogové zabývají tím, jak být 
prospěšný ostatním  lidem a životnímu 
prostředí. Co konkrétního ve škole dělá-
me?

Každoročně dvakrát stojí před školou 
kontejnery na papír a naši žáci (a jejich ro-
diče) ho plní tunami sběru. Šetříme lesy, 
do pokladny sdružení rodičů přibude ne-
malá částka a tyto prostředky pak využí-
váme ve prospěch našich žáků. 

Již několik let sbíráme v rámci projek-
tu  „Recyklohraní“  elektroodpad.  Vybi-
té baterie, staré přístroje nekončí v po-
pelnici, ale jsou likvidovány ekologicky. 
V rámci výuky tento projekt doplňuje uči-
vo o tom, jak se šetrně chovat k životní-
mu prostředí. 

Sbíráme i plastová víčka. Je to druhot-
ná surovina a sběr víček je vždy motivo-
ván pomocí konkrétnímu člověku. Ales-
poň  nějakou  částkou  jsme  tak  schopni 
pomoci těm, kteří pomoc potřebují. 

Na podzim se plní kabinet vedle učeb-
ny chemie kaštany a žaludy. Jsou určeny 
lesní zvěři, odebírají je od nás pracovníci 
Lesů města Náchoda. Do pokladny SRPDŠ 
přibydou peníze, školu máme na oplátku 
vyzdobenou vánočními stromky a co je 
nejvíc, těší nás, že jsme pomohli zvěři pře-
čkat dlouhou zimu. 

Pravidelně se věnujeme dalším projek-
tům, prostřednictvím kterých pomáháme 
lidem na jiných kontinentech, ohroženým 
druhům zvířat, dětem, lidem s handica-
pem. Výuka a výchova opravdu nejsou jen 
učebnice, zvonění a žákovské knížky. 

Vladimír Honzů

        Zprávičky 
    z Masaryčky

Návštěva sportovního centra 
„Bavme se pohybem“

Školní družina při ZŠ T. G. Masaryka 
uznala za příznivé a zdravotně přínosné 
trávit některé čtvrtky sportovní aktivi-
tou. A proto jsme začali navštěvovat spor-
tovní centrum „Bavme se pohybem“ v Ná-
chodě, kde s dětmi jednu hodinu skáče 
na trampolínách školená cvičitelka. Děti 
se učí skákat správně na trampolínách, 
posilovat u toho celé tělo a protáhnout si 
svalstvo. Naučí se i novým zábavným cvi-
kům. Hodina není jen o učení, jak správ-
ně skákat, ale také o tom umět si na tram-
polínách hrát a přitom cvičit. Děti  jsou 
nadšené a rády se tam další čtvrtek vrací.

 Vychovatelky ŠD

Týden otevřených dveří – jak ho prožili 
naši prvňáčci třída – 1.A

Do  1.A  se  přišly  podívat  skupinky 
dětí z mateřských školek. Přivítali jsme 
je ve vyučování a prvňáčci svým mlad-
ším kamarádům mohli ukázat, co se již 
naučili. Předvedli, jaká písmena již umí 
přečíst, ukázali slabikář a skládali z pís-
menek. Na stírací tabulce se každý před-
školák mohl podepsat. Společně jsme po-
čítali a skládali z kostek. Mezi dětmi se 
tak rozproudila spolupráce a tvůrčí atmo-
sféra. Děkujeme za návštěvu a předškolá-
kům přejeme hodně štěstí u zápisu.

 Žáci 1.A a paní učitelka 
Mgr. P. Hoffmanová 

třída – 1.B
Ráno se ve třídě 1.B společně s dětmi 

učili i jejich rodiče. Děkujeme, že jste při-
šli. 

Po desáté hodině nastalo setkání před-
školáků a školáků s cílem spolupracovat 
a komunikovat. Nejprve se děti navzájem 
představily, řekly, kolik jich chodí do tří-
dy, co a jak se učí. Děti ze školek zase vy-
právěly, z jaké školky jsou, jak se jmenu-
je jejich třída a paní učitelky. Poté si děti  
z  1.B  vyzkoušely  roli  průvodce  a  zpro-
středkovaly  mladších  kamarádům  ze 
školek seznámení s písmenky, slabikami 
a slovy. Snažily se, aby se dětem u nás lí-
bilo a aby se cítily dobře. Na závěr jsme 
se vždy sešli v kruhu a zhodnotili, jak se 
nám pracovalo a co nás zaujalo.

Bylo to setkání, které obohatilo všech-
ny. Děkujeme za spolupráci.

Žáci 1. B a paní učitelka 
Mgr. Petra Dočkalová
třída – 1.C

První blok – práci v centrech aktivit 
a následné sebehodnocení mohli každý 
den zhlédnout zájemci a rodiče budoucích 
prvňáčků. Od 10 hodin navštěvovali naši 
třídu skupinky předškoláků se svými uči-
telkami. Žáci naší třídy měli pro předško-

láky připravené různé Montessori pomůc-
ky. Získali tak cennou zkušenost, když se 
snažili zapojit předškoláky do práce a vy-
světlovali  jim práci  s pomůckou. Všem 
školkám děkujeme za návštěvu. 

 Žáci 1. C a paní učitelka 
Mgr. Pavlína Moravcová

Takto jsme v lednu představili naši ško-
lu budoucím prvňáčkům, kteří si vyzkouše-
li, jaké je to v naší škole. Zdálo se, že byli 
opravdu nadšeni.

A co vy, rodiče? Chcete se chvíli stát žáky 
naší školy? Ve čtvrtek 18. února 2016 od 17 
do 19 hodin budete mít příležitost. Na společ-
ném setkání si budete moci vybrat vyučovací 
hodinu, kterou si prožijete. Srdečně vás zve-
me.                        Tým pedagogů 2. stupně

Pozvánka
¡Hola! ¿Que tal?

 ¡Hola! ¿Que tal? Víte o tom, že jsme je-
diná základní škola v širokém okolí, kte-
rá vyučuje španělštinu?

 Jestli ne, tak bychom to měli napravit. 
Hodiny španělštiny u nás totiž nejsou le-
dajaké, nikdy se na nich nenudíme. V prv-
ních hodinách se dozvídáte něco o Špa-
nělsku  a  tradicích.  Učíte  se  první  věty 
a zjišťujete, jak krásným jazykem španěl-
ština je. Například já jsem si ji oblíbila na-
tolik, že jsem hned první rok psala roční-
kovou práci právě ze španělštiny. Každá 
hodina je něčím oživena. V jedné hodině 
vytváříme své vlastní hry, v té další zase 
děláme projekty. Jinak řečeno – v hodi-

Týden otevřených dveří 1.C

* * *
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nách si každý najde to svoje. A proto jsme 
se rozhodli ukázat naše hodiny i Vám.

 Chtěli bychom Vás totiž pozvat na Špa-
nělský den na Masaryčce, který proběh-
ne dne 18. února 2016 od 8.00 do 13.00 
a odpoledne od 16.30 do 18.00. Připravují 
ho pro Vás žáci naší školy. Zábavy nebu-
de málo. Zjistíte, jak se učíme, s čím pra-
cujeme a také to, co už umíme. Budeme se 
na Vás těšit. Tak ¡Adiós!

Katrin Tučková, žákyně 9. ročníku                                

Přednáška o Nikarague 
na ACADEMIA MERCURII

V úterý 22. prosince měli žáci španěl-
ského jazyka na Academia Mercurii Ná-
chod v rámci rozšíření svých znalostí reá- 
lií španělsky mluvících zemí možnost vy-
slechnout si přednášku pana Bc. Milana 
Školníka o jeho putování po Nikarague. 

Milan Školník je studentem Univerzity 
Hradec Králové, kde na Filozofické fakul-
tě studuje obor Politologie – latinskoame-
rická studia a právě v rámci svého stu-
dia měl možnost navštívit spolu s kolegy 
z ostatních  ročníků, pod vedením pro-
děkana FF dr. Karla Kouby, tuto pro nás 
zajímavou a exotickou zemi. Přednáška 
byla velice podnětná, dozvěděli jsme se 
překvapivé informace o odlišném život-
ním stylu obyvatel této španělsky mluvící 

země a o rozdílech mezi španělštinou po-
užívanou v Evropě a v Latinské Americe. 
Kromě této přednášky proběhla v před-
vánočním čase na Academia Mercurii ve 
spolupráci s SVČ Déčko také ukázková ho-
dina polského jazyka. Lektor polštiny pan 
Filip Koronski zajímavou formou upozor-
nil žáky na přínos studia polštiny pro Če-
chy žijící v pohraniční oblasti a naučil nás 
některé základní polské fráze, které jsou 
obzvláště užitečné pro naše žáky oboru 
cestovní ruch.

Mgr. Ivana Šimková, učitelka španělštiny

Tréninková kavárna 
Láry Fáry 2 
v Náchodě slaví 5 let!

7. února to bude přesně pět let, kdy se 
otevřely zrekonstruované prostory jedno-
ho domu v Hurdálkově ulici a Tréninková 
kavárna Láry Fáry 2 nabídla své služby 
návštěvníkům. Navazuje na svou před-
chůdkyni Tréninkovou kavárnu Láry Fáry 
v Rychnově nad Kněžnou, která v prosinci 
oslavila už 10 let. „Celá rekonstrukce byla 
dost náročná, dům nás neustále překva-
poval svými tajemstvími, která skrýval, 
ať už šlo o stropy vycpané slámou nebo 
nádhernou půdou,“ líčí ředitelka organi-
zace Pferda Jana Křížová. 

Tréninková kavárna Láry Fáry 2 je tré-
ninkovou proto, že slouží jako nácvik za-
městnání pro dospělé osoby s mentálním 
postižením  nebo  duševním  onemocně-
ním. Za dobu jejích trvání prošlo trénin-
kem přibližně 35 osob. Některé z nich ná-
sledně našly zaměstnání na volném trhu 
práce, jiní se zařadili do řad zaměstnan-
ců úklidové firmy Láry Fáry, která napří-
klad uklízí jednu z budov městského úřa-
du v Náchodě. „Naším cílem je, aby se naši 
klienti co nejvíce osamostatnili v běžném 
životě. Získání zaměstnání jim pomůže  
v tom, že budou mít více prostředků třeba 
na vlastní bydlení,“ vysvětluje Jana Kří-
žová. 

Kavárna se také profilovala jako místo, 
které je příznivé pro maminky s dětmi, 
snaží se neustále vylepšovat dětský kou-
tek, na jaro připravuje rekonstrukci ven-
kovní zahrádky, aby děti měly více prosto-
ru na hraní. V létě se také již pravidelně 
koná promítání letního kina, které je zná-
mé svou příjemnou atmosférou. 

Projekt Tréninkové kavárny Láry Fáry 
2 je opět podpořen z Evropského sociál-
ního fondu, operačního programu lidské 
zdroje a zaměstnanost pomocí Individuál-
ních projektů Královéhradeckého kraje IV.

Díky nekalým praktikám prodejců, na-
bízejících nejrůznější předražené výrob-
ky a nevýhodné služby přímo (nejčastě-
ji změnu dodavatele energií, kominické 
služby, …) u vás doma se obce začaly brá-
nit. Také město Náchod k tomuto kroku 
přistoupilo, a to formou Nařízení č.3/2014, 
které podomní a pochůzkový prodej v Ná-
chodě výslovně zakazuje. 

Ukázalo se však, že tito ziskuchtiví „ob-
chodníci“ však tohoto opatření mnohdy 
nedbají a bezostyšně zvoní, vnucují se, 
nabízejí  své  „nejlepší“  výrobky  a  služ-
by… Jsou přitom hbití, pohotoví a lžou! 
Na první pohled se jedná o velmi „výhod-
né“ služby či výrobky za „bezkonkurenč-
ní“ ceny. Teprve až po podpisu smlouvy 
zjistíte, jak dalece jste těmto podvodní-
kům naletěli. To již je ale pozdě.

Jaká  je  nejúčinnější  obrana?  Neotví-
rat dveře! A v případě, že pod záminkou 
odečtu energií či kontroly údajů otevřete, 
hned je opět zabouchněte, případně mů-
žete přivolat také hlídku městské policie 
(156), která  je oprávněna na místě pře-
stupci uložit blokovou pokutu.

K  tomu,  aby  se  tito  šmejdi  Vašemu 
domu vyhnuli velkým obloukem, může-
te přispět i vy sami tím, že si na vstupní 
dveře do svého domu (u vstupu do bytové-
ho domu) či na schránku u zvonku nalepí-
te informační samolepku města Náhoda, 
zakazující  tento podomní či pochůzko-
vý prodej. Samolepku si můžete bezplat-
ně vyzvednout v podatelně MěÚ Náchod.
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Srdečně vás zveme na Sousedský masopust. Na veselou masopust-
ní taškařici se můžete přijít podívat v sobotu 6. února 2016. Nabízíme 
vám také možnost zúčastnit se masopustního průvodu masek, kte-
rý vyráží v 10.00 od hraničního přechodu v Náchodě-Bělovsi. Na ná-
chodském náměstí pro vás budou připraveny česko-polské trhy, tra-
diční zabíjačkové hody, občerstvení všeho druhu a pódiový program.

 Akci pořádá s podporou SVČ Déčko 
Náchod a pod záštitou starostů Nácho-
da a Kudowy-Zdrój skupina studentů 
z Náchodska a nedalekých polských 
měst, angažovaných v mezinárodním 
projektu Participace mládeže ve spole-
čenském životě. Pojďte s námi do ma-
sopustního  průvodu  maškar,  na  je-
hož konci (náchodské náměstí) každá 
maska, která se zúčastní, dostane gu-
láš zdarma. Přijďte se podívat i na ná-
městí, kde budete mít možnost občer-
stvit se a od 12.00 zhlédnout kulturní 
program, který pro vás aktivně připra-
vujeme. Předpokládaný konec akce je  
v 16.00. Doufáme, že se nám podaří za-
ložit v Náchodě novou tradici a těšíme 
se na vaši návštěvu. Podrobné infor-
mace naleznete na: www.facebook.com/
sousedskymasopust/ nebo na www.dec-
konachod.cz.

Jiří Rohlena, člen týmu organizátorů 
a student JGN

Zvýšení zájmu o účast mladých lidí ve společenské a veřej-
ném životě je hlavní myšlenkou projektu financovaného progra-
mem Erasmus+. Tento projekt byl zahájen týdenním seminářem, 
který byl pořádán Střediskem volného času Déčko Náchod. Cí-
lem je zapojit studenty z okolí evropského města Náchod – Ku-
dowa-Zdrój do veřejného dění a zároveň naučit argumentaci, 
diskuzi, vyjadřovat své názory, potře-
by a zájmy a dělat kompromisy. Nyní 
se v rámci tohoto projektu schází kaž-
dý týden v budově Déčka skupina čes-
kých i polských studentů, jejímž čle-
nem jsem i já. 

Prozatím organizujeme česko-pol-
skou akci  jménem Sousedský maso-
pust, jejímž cílem je prezentovat kul-
turu obou zemí veřejnosti. Nicméně 
toto není náš jediný cíl. V budoucnu 
bychom chtěli pracovat na zapojení 
mládeže do veřejného života v Nácho-
dě. Naší ideou je ustanovit Radu mlá-
deže,  která  by  spolupracovala  s  ve-
dením města a zabývala by se prací 
s  mládeží  a  jejím  zapojením  do  ve-
řejného života. S tímto záměrem byli 
na  schůzce  již obeznámeni  starosta 
i místostarosta města Náchoda, kteří 
s touto myšlenkou souhlasí a podpo-
rovali by ji. Proto doufáme, že se nám 
podaří zrealizovat tento nápad a ná-
sledně udělat Náchod městem, které 
by bylo atraktivnější pro mládež zdej-
ší i přespolní.                        Jiří Rohlena, 

účastník projektu a student JGN

Participace mládeže ve veřejném životě Masopustní veselice v Náchodě
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PLES
20. února 2016 ve 20.00 hodin

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Večerem provází Miroslav Šimůnek 

P R O G R A M 
VELKÝ SÁL

20.00  Předtančení večera Taneční klub ,,Takt“ Náchod

20.15  Taneční série hudební skupiny Relax 

20.40  Host večera Sisa Sklovská 
21.20  Předání cen Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

21.30  Taneční série hudební skupiny Relax

21.50  Předtančení večera Taneční klub ,,Takt“ Náchod 
22.00  Host večera Heidi Janků 

22.40  Taneční série hudební skupiny Relax

24.00  Soutěž o bohaté ceny

02.00  Taneční série hudební skupiny Relax

02.00  Zakončení plesu

KAVÁRNA
Kostelecká cimbálová muzika 

21.30–02.30 hodin

Předprodej vstupenek od 8. února 2016 v Městském informačním centru, Masarykovo náměstí 1, tel. 491 426 060
Vstupné: velký sál 200 Kč, malý sál 150 Kč, balkon stání 100 Kč
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V závěru prvního dne mezinárodních ve-
letrhů cestovního ruchu GO & REGIONTOUR 
2016 byla na brněnském výstavišti slavnost-
ně předána ocenění v soutěži Velká cena ces-
tovního ruchu. V devátém ročníku prestižní 
ankety hodnotila odborná porota projekty 
přihlášené do kategorií Nejlepší jednotná 
kampaň, Nejlepší turistický produkt, Nejlep-
ší elektronická komunikace a Nejlepší lázeň-
ský a wellness balíček. Široká veřejnost pak 
rozhodla o vítězích v kategorii Nejlepší ces-
tovní kancelář.

Smyslem soutěže Velká cena cestovní-
ho ruchu je každoročně upozornit na vý-
jimečné projekty z různých segmentů tu-
rismu a poukázat na atraktivní novinky 
z oboru. Vyhlašovatelé z vydavatelského 
domu C. O. T. media a ze společnosti Vele-
trhy Brno chtějí soutěží přispět ke zkva-
litnění nabídky a úrovně služeb v cestov-
ním ruchu České republiky.

Letos se této soutěže účastnila i Bran-
ka, o. p. s. a to s novými webovými strán-
kami www.kladskepomezi.cz, které vy-
tvořila ve spolupráci s inCUBE interactive, 
s.r.o. V kategorii Nejlepší elektronická ko-
munikace si za ně odnesla pomyslné zla-
to! Porotci webové stránky označili jako 
prezentaci, která vyčnívá v konkurenci 
a ocenili především jejich intuitivní na-
vigaci, ovládání, moderní prvky, umístě-
ní všech potřebných informací pro uživa-
tele na jednom místě a vhodné napojení 
na sociální sítě. 

Se slovy: „Jsem velice potěšena, že mohu 
gratulovat výherci z mého rodného Králové-
hradeckého kraje.“: předala cenu náměst-
kyně ministryně pro místní rozvoj Klára 
Dostálová zástupci destinační společnos-
ti.  Cenu  přijel  převzít  pan  Ing.  Michal 
Beseda, MBA, člen správní rady Branky,  
o.p.s. a místostarosta města Nové Město 
nad Metují. „Je to pro nás čest, že naše des-
tinační společnost mohla soutěžit s takový-

získalo 1. místo v prestižní soutěži 
Velká cena cestovního ruchu

Se začátkem nového roku opět odstar-
tovala také veletržní sezona. Na několik 
míst celé České republiky  i v zahraničí 
se sjíždějí zástupci cestovních kanceláří, 
agentur, destinačních společností a dal-
ších subjektů cestovního ruchu, díky kte-
rým se nejen veřejnost dozví nové tren-
dy v cestování a také načerpají inspiraci 
na letošní prázdninovou sezonu. 

Ani  destinační  společnost  Branka,  
o. p. s. nebude na těchto veletrzích chybět, 
aby potenciálním návštěvníkům ukázala, 
proč by měli přijet právě k nám do Klad-
ského pomezí. A kde se s ní můžete po-
tkat? V polovině ledna zavítala Branka,  
o. p. s. na brněnský veletrh RegionTour, 
kde se prezentovala v rámci expozice Vý-
chodní Čechy - Královéhradecký a Pardu-
bický kraj. O víkendu 26.–28. února za-

mi regiony, jako jsou Východní Čechy, Jižní 
Morava, Jižní Čechy a další. Cenu samozřej-
mě nevnímáme pouze jako ocenění, ale také 
jako závazek v rámci udržení kvality webové 
prezentace do dalších let“: s úsměvem sdělil 
po předání ceny pan Michal Beseda.

Úpice, nám. –  (modrá  t.  zn.): Kvíčala  
– rozcestí, Velké Svatoňovice, Malé Svato-
ňovice, nám. – (červená t. zn.): Mariánský 
sad, Zadní hory, Pod Pasekou, osada Pa-
seka – (zelená t. zn.): rozhledna Žaltman, 
Bílý kůl, Panská cesta –  rozcestí – (mod-
rá t. zn.): Mariánský sad, Malé Svatoňovi-
ce, nám., Velké Svatoňovice, Úpice, nám. 
(popř.  bus  Malé  Svatoňovice  –  Úpice).  
(17 km).

Trochu náročnější výlet začíná v Úpici 
na náměstí, kde nejprve zavítáme do mu-
zea  a  galerie  J.  W.  Mezerové,  které  se 
nacházejí  v  nejstarší  kamenné  budově 
ve městě postavené ve stylu venkovského 
baroka. Z náměstí se vydáme po modré 
turistické značce. Mineme kostel sv. Jaku-
ba Většího, sejdeme po schodech do uli-
ce Prokopa Velikého. Pokud se touto ulicí 
vrátíme  kousek  zpět,  uvidíme  Dřevěn-
ku, nejstarší úpickou dřevěnou památku, 
která byla vystavěna z neotesaných klád. 
Píše  se o ní už v gruntovních knihách 
z roku 1559. Přes most přejdeme řeku Úpu 
a čeká nás menší výšlap k rozcestí Kvíča-
la. Stále po modré pokračujeme dále přes 
Velké Svatoňovice, až přijdeme do Malých 
Svatoňovic na náměstí. Odtud nás bohu-
žel čeká největší stoupání z celého výle-
tu. Cesta z náměstí pokračuje za kostelem 
a kolem Mariánského sadu. Po červené tu-
ristické značce budeme stoupat stále výš, 
až dojdeme k Jestřebí boudě do osady Pa-
seka. Pokud se na výlet vydáte v sobotu 
13. února, bude vás tu čekat milé překva-
pení. V tento den totiž Klub českých tu-
ristů Úpice pořádá 15. ročník akce s ná-
zvem Za ohřátou medovinou. Každý, kdo 
v tento den zavítá na Jestřebí boudu, do-
stane diplom a horkou medovinu, která 
jistě přijde vhod. Pro děti jsou pak připra-
veny sušenky. Zpět se můžeme vydat stej-
nou cestou, ale lepší je pokračovat po ze-
lené trase přes rozhlednu Žaltman, kolem 
Bílého kůlu a na rozcestí pokračovat dolů 
po modré do Malých Svatoňovic a do Úpi-
ce. Pro zkrácení cesty můžete jet z Malých 
Svatoňovic do Úpice autobusem.

Kladské pomezí má 
za sebou první veletrh, 
další ho ještě čekají

vítá na Mezinárodní veletrh cestovního 
ruchu do Wrocławi a poté se ještě tradič-
ně účastní  veletrhu  s názvem  Infotour 
a cykloturistika konaného 11.–12. břez-
na v Kongresovém centru ALDIS v Hrad-
ci Králové, největšího veletrhu cestovního 
ruchu v Královéhradeckém a Pardubic-
kém kraji. Nepřímo by se pak náš region 
měl prezentovat také na veletrzích Reise-
markt Dresden a Slovakiatour Bratislava.

Do Řehačky 
za ohřátou medovinou
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* * *

Schválený městský  rozpočet pro  rok 2016  je  z velké  části 
naplněn investicemi, a to v objemu 180 milionů korun. To je 
předzvěstí realizace mnoha velkých akcí. Jako každý rok půjde 
zejména o rekonstrukce místních komunikací a chodníků a zve-
lebování veřejných prostranství a parků. Dobrou zprávou je, že 
v letošním roce dojde i na dlouho očekávanou rekonstrukci spor-
tovního stadionu Hamra.

Velká péče je věnována mimo jiné i realizaci projektu v místě 
historických Malých lázní v Bělovsi, kterým se chceme připojit 
k odkazu tradice lázeňství v našem městě. „V těchto místech vy-
roste areál s rekonstruovaným posledním zbytkem původních láz-
ní, kolonádou a novým místem s minerální vodou včetně venkov-
ních vodních rehabilitačních prvků (např. Kneippův chodník, apod.),“ 
upřesnil místostarosta Tomáš Šubert.

Investice města je však třeba vnímat i v návaznosti na inves-
tice státu, už proto, že spolu v mnoha případech úzce souvise-
jí. A v následujících letech nepůjde o investice pouze do doprav-
ní infrastruktury.

Společně s Národním památkovým ústavem připravujeme už 
v letošním roce zahájení revitalizace zámeckého kopce, který 
je významnou dominantou Náchoda a do budoucna bude jedním 
z pilířů rozvoje cestovního ruchu. Ostatně už dnes je náchodský 
zámek zpravidla hlavní destinací, kam turisté při návštěvě Ná-
choda zavítají. A pro nás Náchoďáky to bude opět příjemné mís-
to pro procházky a odpočinek. V tomto případě by se mělo jed-
nat o investici v celkovém objemu 120 mil. korun. 

V srpnu letošního roku bude také dokončena rekonstrukce ná-
dražní budovy, kterou financují České dráhy (19 mil. Kč). „Tím 
dojde k provázanosti se stavbou nového terminálu autobusové do-
pravy, tak jak jsme od počátku iniciovali. Jsem rád, že díky vzájem-
né spolupráci Města Náchoda a Českých drah se cestující v letošním 
roce dočkají důstojného prostředí na příjezdu a odjezdu autobusů 
i vlaků,“ uvedl Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, 
výzkum a inovace a náchodský zastupitel. 

Správa železniční a dopravní cesty opraví v letošním roce most 
„U Bílé růže“. Po opravách dvou viaduktů (u nádraží a u finanč-
ního úřadu), které proběhly v loňském roce, tak bude opraven 
za cca 1,7 mil. Kč také tento most v centru města.

A v neposlední řadě přijde letos na řadu oprava páteřní komu-
nikace, která prochází Náchodem. To je rovněž investice státu, 
resp. ŘSD Hradec Králové, v celkovém objemu cca 130 mil. Kč, 
která významně přispěje ke zlepšení dopravní situace a průjez-
du městem. 

Rekapitulace objemu investic:
Investice z rozpočtu města: 
  180 mil. Kč
Státní investice:
  130 mil. Kč (rekonstrukce průtahu Náchodem)
  120 mil. Kč (revitalizace zámeckého kopce)
  19 mil. Kč (rekonstrukce nádražní budovy)
  1,7 mil. Kč (viadukt U Bílé růže)

 „ Suma sumárum, když všechny zmíněné investice sečteme, jde 
skutečně o historicky nejvyšší částku blížící se téměř půl miliardě ko-
run“, podotýká starosta Jan Birke a dodává: „Přesto, že si jednotli-
vé akce v průběhu své realizace vyžádají omezení nás všech, věřím, 
že po jejich dokončení na mnohá omezení rychle zapomeneme a bu-
deme se těšit z výsledku.“

Náchod čekají investice 
za téměř půlmiliardy korun
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 Když v roce 2006 zahájila Metropolitní opera v New Yorku 
přímé přenosy svých operních inscenací do 60 kin po celém svě-
tě, málokdo tušil, jaký úspěch bude mít tento projekt. Sezóna 
2007/2008 pak byla první, kdy se přímé přenosy začaly vysílat 
i do České republiky (první bylo pražské artové kino Aero). K pře-
nosům z MET se záhy připojily i další operní domy, koncertní 
sály, baletní a divadelní scény ale i významné světové galerie 
(komentované prohlídky). Český divák se tak může stát v pod-
statě přímým účastníkem významných projektů nejrůznějších 
uměleckých druhů (opera, koncerty, balet, divadlo, architektu-
ra, výtvarné výstavy, populární koncerty). 

 Jedním z nejaktivnějších kin v tomto směru se v posledních 
letech stalo náchodské kino „Vesmír“ pod vedením pana Zdeňka 
Duby. V minulém období, během existenčních potíží kina Cent-
rál v Hradci Králové, bylo dokonce jediným kinem v kraji, které 
uskutečňovalo přímé přenosy těchto náročných projektů v tak 
velkém rozsahu. Toto výsadní postavení si v podstatě udrželo 
kino „Vesmír“ dodnes, což se projevuje i na stoupajícím zájmu 
diváků a to nejen z Náchoda, ale i z širokého okolí. Ještě většímu 
zájmu brání možná poněkud vyšší vstupné než na běžné filmo-
vé projekce, což je ovšem pouze zdání. Stále se totiž jedná pou-
ze o zlomek ceny, za kterou bychom mohli navštívit inscenace 
srovnatelné úrovně, jakou poskytuje newyorská Metropolitní 
opera, baletní soubor z Bolšoj teatru v Moskvě, divadlo Globe 
v Londýně, expozice galerie Uffizi ve Florencii a další význam-
né umělecké instituce.

 Takto velkorysá dramaturgie přenosů by nebyla možná bez 
osobního zaujetí vedoucího kina, pana Duby, který kromě zvlád-
nutí organizačního a technického zázemí je sám i poučeným di-
vákem s širokým kulturním přehledem a přispívá tak ke zkva-
litnění kulturního života nejen občanů Náchodska, ale i širšího 
regionu. Za to mu patří poděkování všech vděčných diváků. 

PhDr. Petr Mádle, Dvůr Králové n. L.

Poděkování kinu Vesmír

Kolárovo divadlo v Polici nad Metují praskalo 16. 1. ve švech. 
Western, samba, jazz, film, muzikál, česká klasika i zpěv, a po-
hádkoví Miroslav s Krasomilou. Tomu všemu s úsměvem a tak-
tovkou v ruce vládli naši dvorní dirigenti Věra Vlčice Vlčková 
a Josef Joska Javora!

Prskavkovým a šampaňským křestem prvního CD vzdali hráči 
orchestru hold všem těm, kdo se na vydání prvního CD podíleli – 
aranžér a dirigent Rudolf Koudelka, hudební režisér a houslista 
Jan Valta, dirigent Miroslav Srna, a v neposlední řadě páni zvu-
ku Libor Fidler a Michal Kops. Koncertem i slovem moderátorky 
Lucie Peterkové jsme tak poděkovali i všem těm, kteří nám po-
máhají neustále, pořád a často – stojánky, židle, zkušebna, tisk 
a produkce, pohonné hmoty a řidičské schopnosti, sponzorství, 
a kuchařské umění. Děkujeme, že díky vám můžeme!

Vy, kteří jste se na koncert v Polici nad Metují nedostali, se 
můžete těšit na koncert 21. února v Trutnovském UFFU, nebo si 
s námi přijďte užít podvečer 19. března v červenokosteleckém 
divadle J. K. Tyla. Na koncertech se taktovky ujmou jak naše stá-
lice, tak i speciální host – pan Stanislav Vavřínek, uznávaný di-
rigent a pedagog AMU Praha.                              Těšíme se na Vás!

za hráče PSO, Petra Šotolová

Polický symfonický orchestr 
zahájil rok 2016

foto Barbora Hrdá

Každoročně v prosinci hodnotí svou celoroční činnost Liga 
proti rakovině Náchod, zapsaný spolek, občanské sdružení on-
kologických pacientů a přátel. Prvořadým cílem náchodské Ligy 
proti rakovině  je především soustavná preventivní činnost, 
ve které se její členové zaměřují zejména na mladou generaci  
– středoškolskou mládež. Právě v období dospívání je nejvhod-
nější doba pro vznik správných postojů a návyků k celoživotní-
mu dodržování zdravého životního stylu. Ten je základem pre-
vence všech závažných onemocnění, nejen nádorových. V této 
oblasti se náchodské sdružení může pochlubit opravdu pozoru-
hodnými výsledky. 

V roce 2015 její členové proškolili při 23 přednáškách na 11 
školách v našem regionu celkem 365 středoškoláků, což je dvoj-
násobný počet než v předcházejícím roce. Součástí přednášek 
byl vždy i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na 
fantomových modelech, dvě krátká DVD a anonymní dotazník 
v rámci projektu Mamma Help. Další významnou složkou čin-
nosti náchodské Ligy jsou školami velmi žádané odborné před-
nášky předsedy pobočky, dlouholetého vedoucího lékaře oddě-
lení klinické onkologie náchodské nemocnice MUDr. Vladimíra 
Müllera, o vzniku a příčinách rakoviny pod názvem Rakovina 
je choroba genů. 

Bilance činnosti Ligy proti 
rakovině Náchod v roce 2015

Díky spolupráci náchodské pobočky LPR s 15 středními škola-
mi a skauty v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska, 
Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska jsme oblastí, kde 
lidem není zdraví lhostejné a kde má každoročně velkou podpo-
ru Český den proti rakovině – Květinový den. Celkem bylo v na-
šem regionu ve dnech 13. a 14. května 2015 prodáno 10 810 ky-
tiček a na celorepublikový účet sbírky bylo posláno 231 419 Kč. 
V porovnání s loňským rokem je to opět více, a to o 3 426 Kč! 
Osvědčila se i letošní novinka – možnost doprodeje kvítků ná-
sledující den. V každém případě je to úctyhodný výkon, za kte-
rým stojí obrovský kus práce členů Ligy proti rakovině Náchod a 
spolupracujících subjektů. Zároveň je také důležité, že význam-
ná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu, například 
pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. 

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

V roce 2016 přejí členové náchodské pobočky Ligy proti ra-
kovině všem především pevné zdraví a dobrou mysl!
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to vše v kině Vesmír v Náchodě v ÚNORU 2016
SVĚTOVÉ DIVADLO, KONCERTY I VÝSTAVY

 Středa 10. února v 19.30 hodin
Digitální záznam koncertu z Donington Park v britském Leice-
stershire
AEROSMITH ROCKS DONINGTON
Na tomto koncertu, který se uskutečnil v červnu 2014, Aeros-
mith jednoznačně ukázali, že pořád dokáží publikum při svém 
vystoupení naprosto ovládnout. Zahráli takové hity, jako Livin’ 
on the Edge, Last Child, No More No More, Come Together a mno-
ho dalších. Zveme vás do kina na epickou cestu za snem (Dre-
am on), plnou sladkých emocí (Sweet Emotion). Vstupné 200 Kč.
 Středa 17. února v 19.15 hodin

Strhující hudební dokument
LEMMY
Život a kariéra heavymetalového průkopníka a kulturní iko-
ny Lemmy Kilmistera – raketového pohonu legendárni kapely 
MOTÖRHEAD. Chlastem a drogami poháněná kariéra zpěváka 
s chraplavým hlasem se více jak čtyři desetiletí protíná s mno-
ha mezníky v dějinách rockové hudby. Po dobu tří let sledovala 
kamera tohoto neklidného rockového válečníka na cestě z jeho 
zaneřáděného hollywoodského bytu na evropské stadiony. Za-
chycuje Lemmyho při klidných, sebeodhalujících chvílích doma, 
při jam sessions s Davem Grahlem i jako rockového hrdinu, ři-
diče válečného tanku. Odhalí muže, který je osobitější, filozofu-
jící a má větší smysl pro humor, než by většina lidí očekávala...
Vstupné 120 Kč.
 Čtvrtek 18. února v 19 hodin

Záznam divadla z londýnského kulturního centra Barbican
HAMLET
Autor: William Shakespeare. Režie: Lyndsey Turner. V hlavní roli 
Benedict Cumberbatch. Opakujeme na Vaše přání divadelní udá-
lost sezóny! Populární představitel postavy Sherlocka Holmese 
Benedict Cumberbatch (nominovaný na Oscara za roli ve filmu 
Kód Enigmy, vítěz divadelní ceny Olivier za hlavní roli ve hře 
Frankenstein) v titulní roli Shakespearovy mistrovské tragédie. 
Dychtivě očekávané představení, které bylo vyprodáno během 
několika hodin už rok před svou premiérou, režíruje Lyndsey 
Turner, držitelka ceny Olivier za režii dramatu Chimerica. Na-
studováno v anglickém originále a uváděno s doprovodnými an-
glickými a českými titulky.
Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
 Pondělí 22. února v 19.15 hodin

FLORENCIE A GALERIE UFFIZI
Na četná přání opakujeme! 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 nej-
krásnějších uměleckých děl té doby od autorů jako Michelange-
lo, Brunelleschi, Raphael, Leonardo a Boticelli nabízí pohlcující 
zážitek ze samotné Florencie. Herec Simon Merrels vás prove-
de celým městem, jeho památkami a uměleckými díly. Za jedi-
ný večer v kině stihnete navštívit 10 muzeí a prohlédnout si na 
150 světových uměleckých děl… České titulky. Vstupné 240 Kč.

 Pondělí 29. února v 19,15 hodin
Digitální záznam koncertu z liverpoolské filharmonie
ELVIS COSTELLO: 
DETOUR LIVE AT LIVERPOOL PHILHARMONIC HALL
Záznam  koncertu  mnohonásobného  držitele  Grammy  a  Brit 
Award, jehož kritici označují za „popovou encyklopedii“.
Kultovní britský zpěvák a skladatel se v nostalgickém a jízli-
vě vtipném koncertním filmu se vrací k zásadním trackům své 
40leté hudební kariéry. Hudební spolupráce čítají jména jako 

Annie Lennox, Tony Bennett nebo Billie Joe Armstrong (Green 
Day). Během koncertu, který se naživo odehrál v červnu 2015 
v liverpoolské filharmonii, zazní průlomové hity jako Olivers 
Army, Watching the Detectives nebo Alison. Speciálními hosty 
legendy jsou roots rockové sestry Lovellovy z amerického pro-
jektu Larkin Poe, které s Costellem mimo jiné zahrají skladbu 
Claws, jejímž spoluautorem je Paul McCartney. Costello střídá 
během koncertu piano a kytaru a hudební čísla prokládá spon-
tánním povídáním, které je místy spontánně vtipné, jindy do-
jemně intimní. Vstupné 150 Kč.

Představitelé dobrovolných svazků obcí DSO Broumovsko, 
DSO Policko – starostové a zastupitelé dotčených obcí i zástup-
ci občanských iniciativ v česko-polském pohraničí se ve čtvrtek  
14. ledna 2016 sešli v Božanově, aby prodiskutovali nebezpečí 
průzkumu či těžby uranu a metanu na polské straně. Setkání 
se zúčastnili také poslanci Parlamentu ČR a starostové Náchoda 
Jan Birke a Trutnova Ivan Adamec. Většina z přítomných má bo-
haté zkušenosti s odmítnutím průzkumu a těžby břidlicových 
plynů v roce 2012. 

Diskutovalo se za účasti zástupce ministerstva životního pro-
středí, CHKO Broumovsko, VaK Náchod, a. s. a koalice STOP HF 
především o nutnosti ochrany podzemních vod v Chráněné oblas-
ti přirozené akumulace vod Polická křídová pánev (CHOPAV PKP).

„Vzhledem k tomu, že se jedná o přeshraniční problém, vyzvali 
jsme i občanské iniciativy na české straně, aby vstoupily do kontak-
tu na této úrovni s partnery na polské straně. Sami starostové mají 
velmi omezené možnosti ovlivnit procesy na polském území, pro-
to je třeba komunikovat na všech úrovních“, uvedl v úvodu jedná-
ní Jan Birke.

Cílem  setkání  bylo  důrazně  upozornit  polskou  stranu,  
že v průběhu minulých čtyř let občané české části příhraničního 
území jednoznačně odmítli průzkum i těžbu břidlicových plynů 
právě z důvodu její nebezpečnosti pro udržení jakosti přeshra-
ničních vod a to jak povrchových, tak podzemních. V případě zá-
měru průzkumu či těžby uranu a metanu budou starostové opět 
postupovat jednotně a zásadně jej odmítají.

Ochrana podzemních vod je do budoucna prioritou bez ohledu 
na vedení státní hranice. Voda v této lokalitě patří k nejčistším 
zdrojům podzemní vody ve střední Evropě a představuje bohat-
ství s ničím nesrovnatelné. Na české straně je využívána k záso-
bování až 150 tis. obyvatel regionu. Je také stáčena jako kojenec-
ká s distribucí nejen do celé ČR, ale i na Slovensko a do Polska! 
Dotčené území na české straně rovněž disponuje mimořádnými 
přírodními a krajinnými hodnotami, které jsou předpokladem 
pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace v celém regionu. Proto 
je nezbytné tyto hodnoty chránit.

Starostové se dohodli na společném postupu a v závěru jed-
nání podepsali deklaraci proti záměru průzkumu a těžby uranu 
a metanu v česko-polském pohraničí. 

„Tuto problematiku je nezbytně nutné otevřít také na vládní a me-
zinárodní úrovni, oslovíme proto ministra zahraničních věcí a minis-
tra životního prostředí, aby nám pomohli jasně vymezit nedotknutel-
nost příhraničních oblastí a jasně stanovit, co se ve vztahu k našemu 
území v pohraničí smí a co ne“, uvedl Ivan Adamec.

Součástí dalšího postupu bude překlad deklarace do polského 
jazyka pro usnadnění šíření informace na polské straně, bude 
vyvolána schůzka na uvedené téma s ministrem zahraničních 
věcí a ministrem životního prostředí za účasti starostů Brou-
mova, Božanova, Trutnova, Náchoda a Police n. M. a bude také 
oslovena těžařská firma na polské straně pro získání dalších in-
formací.

Text deklarace najdete na www.mestonachod.cz.

Starostové proti záměru 
průzkumu a těžby uranu a zemního plynu 
v česko-polském pohraničí 
(Oblast Krkonoše až Orlické hory)
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Vlastně znali  jsme ho v Náchodě (i v širokém okolí) všich-
ni. Výtvarník, sochař, restaurátor uměleckých památek, učitel 
na základní umělecké škole, dlouholetý ředitel náchodské gale-
rie výtvarných umění a především hudebník, zakladatel dlou-
hé tradice festivalu Camerata nova, náchodského komorního or-
chestru, objevitel mnoha starých hudebních děl z náchodského 
zámeckého archivu… Nejvíce bude chybět jako dirigent Komor-
ního orchestru Slávy Vorlové, jejíž dílo propagoval. Odešel ná-
hle, 18. ledna letošního roku, zanechal v nás veliký smutek, ale 
i krásnou vzpomínku na člověka, se kterým bylo příjemné si po-
vídat, se kterým jsme mnohokráte připravovali koncert v před-
večer Náchodských Kuronských slavností. Při těch loňských jsme 
mu poděkovali k významnému životnímu výročí, celý koncert 
byl ve znamení díků za jeho uměleckou činnost v našem městě. 

Už už  jsem se chystala zavolat:  „Pane Roubíčku,  co dáme 
na program koncertu v září 2016, kdy proběhne desáté výročí 
Náchodských Kuronských slavnosti….“ Bohužel, odpovědi se mi 
už nedostane, koncert bude připraven, ale na Jindru Roubíčka ne-
zapomeneme s poděkováním, co vše pro kulturní Náchod učinil.

Věra Vlčková

Jak jsem znala 
pana Jindřicha Roubíčka…

Jindřich Roubíček * 4. 12. 1934 – † 18. 1. 2016

Obsáhnout dva umělecké světy – výtvarný a hudební – v ta-
kové míře, jako to dokázal Jindřich Roubíček, je obdivuhodné. 
Oba talenty zdědil po rodičích, navíc vyrůstal v prostředí ka-
menosochařské dílny svého otce. Sochařina lákala, ale součas-
ně se v mládí kromě kompozice věnoval klavíru. Obtížné obdo-
bí rozhodování ukončila nutná operace ruky. Mladý Jindřich šel 
studovat do Hořic na Střední uměleckoprůmyslovou školu ka-
menictví a sochařství a poté pokračoval ve studiu u profesora 
Josefa Wagnera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. 
Hudbě se však i nadále intenzivně věnoval, a ačkoli ji nestudo-
val na žádné škole, dosáhl vlastní vůlí a pílí i v ní faktické pro-

Prolínání světů Jindřicha Roubíčka

Pozdrav orchestru

Jakou jen melodii najít pod slova
pro duhu očí protoulaných dnem
Šrámkovská píseň píseň flétnová
ze zámku nám už voní šeříkem

A nemusí to být jen srdce zvonů
co rozeznívá struny viol čel
Kantorskou hudbu z oken turionu
jsem jako odkaz z dávna uslyšel

A milenecké sliby – možná snad 
až navrátí se z tuláckého dne
ty orchestru se vejdou do sonát
že ani nota pod pult nespadne

V pomlce slov v té malé chviličce
uslyšíš hudbu – navracej se k ní!
A pozdrav zítřek sólem pro smyčce
Ať zpívá hřeje těší nás
Ať zní!

Libor Volný

Báseň Pozdrav orchestru věnoval náchodský básník Libor Volný Ko-
mornímu orchestru Slávy Vorlové, který v roce 1971 založil a až do 
konce svého života řídil a dirigoval Jindřich Roubíček.

fesionality. Jak se sám před několika lety vyjádřil: „Ty disciplíny 
se totiž vzájemně doplňují, což mi vždy pomáhalo jak v běžném, 
tak profesním životě.“

Jindřich Roubíček významně celým svým působením naplňo-
val náchodský veřejný prostor. Doslova i obrazně. Vytvářel vlast-
ní díla, za všechny jmenujme například pamětní desky hudební 
skladatelky Slávy Vorlové a děkana Josefa Regnera nebo bustu 
Josefa Škvoreckého, která je dnes umístěna v městské knihovně. 
Díla jiných, zejména barokní plastiky, odborně restauroval. Zalo-
žil komorní orchestr, s nímž pravidelně koncertoval, dal vznik-
nout festivalu Camerata Nova Náchod a každoročně ho drama-
turgicky a organizačně připravoval. Úspěšně pátral po starých 
hudebních rukopisech, zachraňoval je, restauroval a uváděl zno-
vu na koncertní pódium.

Život Jindřicha Roubíčka byl bohatě naplněn. Přesto je jeho ná-
hlý a nečekaný odchod z tohoto světa pro Náchod v mnoha ohle-
dech velkou ztrátou. Vychoval však řadu svých nástupců, výt-
varníků a hudebníků, kteří ponesou jeho odkaz dál.

  Lydia Baštecká
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Jindřich Roubíček, pedagog, který se nesmazatelně zapsal 
do vzpomínek žáků a pedagogů Základní umělecké školy Ná-
chod. Na škole pracoval od roku 2002 jako učitel modelování 
a sochařství. Pod jeho vedením pronikali žáci do tajů klasické so-
chařiny, učili se tvarovat materiál, tvořit na formě a odlévat. Ře-
meslná zručnost a poctivost práce byla zákonem, který se svými 
studenty vždy dodržoval. Výsledkem jeho uměleckého a peda-
gogického umu je mnoho plastik a soch, které se svými studen-
ty vytvořil a které se staly součástí mnoha náchodských budov. 
Společně taktéž pracovali na restaurátorských zakázkách v celé 
řadě měst Královéhradeckého kraje. Pro své žáky volil keramic-
ké hmoty, ale i kámen, nepropadal módním trendům a náhlým 
náklonnostem, nerozlišoval malé a velké úkoly. Umělecká díla 
pro něj a pro jeho žáky byla realizovanou myšlenkou. 

Jindřich Roubíček byl také obdivuhodným znalcem výtvarné-
ho umění. Žáci i kolegové vždy rádi naslouchali jeho vzpomín-
kám na umělecké kolegy, se kterými se setkal za dob svých stu-
dií na pražské UMPRUM i během působení v náchodské galerii.

Za tím vším stojí pokora a kus obrovské práce, práce, která je 
odrazem jeho umělecké a lidské hodnoty. Jeho životní dílo je pro 
všechny velkou inspirací.

 Za ZUŠ Náchod Jana Matoušová, Zbyněk Mokrejš a Lukáš Jícha 

Jindřich Roubíček 
– výtvarník a pedagog

Ve  středu  20.  ledna  se  ve  velkém  sále  Městského  divadla  
Dr. Josefa Čížka v Náchodě konal literárně hudební večer, při 
němž autoři Václav Sádlo a Lydia Baštecká představili Velkou 
encyklopedii osobností Náchoda, kterou na sklonku roku 2015 
vydalo Město Náchod. Večer byl určen pro širokou náchodskou 
veřejnost a zároveň byl poděkováním všem, kteří s autory spolu-
pracovali. Byli to fotografové, grafici, informatici, ředitelé a pra-
covníci místních i vzdálených paměťových institucí a především 
potomci a členové rodin osobností, kteří ochotně a nezištně při-
spěli svými vzpomínkami, dokumenty a fotografiemi. 

Při symbolickém křtu knihy vystoupili v roli kmotrů zástupci 
tří starobylých náchodských rodů – akademická malířka Ivana 
Grimmová z rodu Šrůtků z vinárny U Slovana, profesor, inženýr 
a doktor věd Milík Tichý z rodu purkmistra Tichého spřízněné-
ho s rodinou Bartoňů z Dobenína a jaderný fyzik Ing. Pavel Ko-
línský z rodu známých náchodských fotografů. Vydavatele re-
prezentoval místostarosta Ing. Tomáš Šubert, se svým přáním 
se přidali i oba autoři.

Ve více než hodinovém koncertu slova a hudby zazněly vybra-
né literární a hudební ukázky. Osobní vyznání městu Náchodu 
několika spisovatelů a herců přednesla Lucie Peterková. V hu-
dební části vystoupila klavíristka Olena Ivanenko, komorní sou-
bor Musica per fiati, žáci pěveckého oddělení Základní umělec-
ké školy v Náchodě Adéla Uždilová, Natalia Kalivodová a Matěj 
Gajdoš a pěvecký sbor Canto z téže školy pod vedením Zbyňka 
Mokrejše. Večer moderovaný Richardem Kašparem byl zakončen 
malou autogramiádou. 

Encyklopedii osobností 
představili v městském 
divadle její autoři
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 Veřejné bruslení  
v měsíci únoru 2016 

 se koná každý víkend! 
 

Aktuální informace a změny  
na internetových stránkách 

www.zimni-stadion-nachod.cz 
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VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ 
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 

 

Jarní prázdniny od 8. 2. do 12. 2. 2016 
Bruslení se koná každý den!!!! 

Více informací na webu: 

 
www.zimni-stadion-nachod.cz 
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V novém kalendářním roce se na všechny naše návštěvníky 
obracíme touto formou poprvé, proto si dovolujeme Vám všem 
popřát, aby ten další rok byl plný nových zážitků, nových setká-
ní, bez větších stresů a hlavně, aby plynul klidně a pomalu, a my 
měli čas, si ho pořádně užít.

Opět Vás rádi přivítáme v mateřském centru jak nové, tak 
i stávající návštěvníky. Kdo je pravidelným návštěvníkem, jistě 
již zaregistroval spousty novinek – poděkování si zaslouží pře-
devším Město Náchod, které investovalo do úpravy prostor v po-
době výměny oken v kuchyňce a tělocvičně a vybudování nových 
vstupních schodů a vstupní zdi. Od sponzorů, z grantů, ale pře-
devším z Vašich příspěvků jsme pořídili nakoupit nové vybave-
ní do herny, vybudovat jídelníčku s jídelním okénkem, postavit 
nové úložné prostory a botníčky v závětří a v jídelně.

Dalším naším cílem je upravit hernu, vytvořit nové hrací laby-
rinty – tak uvidíme, zda se nám podaří našetřit nějakou tu koru-
nu a zrealizovat tyto plány. Budeme moc rádi, když nám pomůže-
te s návrhy a napíšete, co třeba v herně chybí, co byste upravili 
apod. Bez Vaší zpětné reakce to totiž rozhodně nebude ono.

Zároveň se nabízí poděkovat všem, kteří poctivě třídí odpad 
a společně s námi sbírají hliník, víčka od plastových lahví a ko-
vová víčka od limo pivo. PET víčka posíláme nemocnému Filíp-
kovi Kněžourkovi z Hronova. Za kovová víčka bude pořízen inva-
lidní vozík a hliník odvážíme do sběru a nakupujeme drobnosti 
pro děti na soutěže apod. Budeme rádi za každého, kdo se k nám 
přidá. Plyšové hračky pro fakultní nemocnici v Hradci Králové 
budeme určitě opět opakovat. Sledujte náš facebook, přesné da-
tum bude včas zveřejněno.

A teď už k akcím...
 POZOR – 8.–12. února jsou jarní prázdniny – prosíme všech-

ny, kteří by měli zájem o hlídání dětí, napište. Připojte případ-
ně, jakou formu preferujete – např. co nejlevnější nebo naopak 
zážitkové programy, možnost volby jednotlivých dnů, pouze  
3 dny od pondělí do středy nebo naopak raději středa až pátek, 
celý týden apod. Předem moc děkujeme za reakce. V případě, že 
bude zájem a ozve se odpovídající počet zájemců, rádi pro děti 
něco připravíme :-).
 O jarních prázdninách probíhá v centru omezený provoz, odpo-

lední kroužky pro děti jsou zrušeny, večerní cvičení pro dospělé 
probíhá dle individuální dohody, proto, pokud nechodíte pravi-
delně, se předem informujte. Dopolední provoz bude upřesněn 
aktuálně na facebooku, předpokládáme otevření herny v úte-
rý a ve čtvrtek.
 19. 2., 18. 3., 22. 4. – Qigung – zdravotní cvičení od 18 hodin, 

možné se přihlásit na všechny termíny nebo třeba jen na jeden 
z nich, platí se jednorázově, vždy na místě, nutné se však nahlá-
sit nejpozději den předem – pro bližší informace volejte Ivana 
Šimková – 736 671 051.

 21. 2. od 13 do 19 hodin – zážitkový výtvarný program pro 
všechny bez rozdílu věku pod vedením Simony Jenčíkové. První 
hodinu, kterou navštívíte, máte zcela zdarma. Je na Vás, který 
termín si vyberete nebo využijete oba termíny. Nutné se předem 
přihlásit. Více info na http://doodle.com/poll/i3p6qncr2u3fksds.
 26. 2. Karneval – tradičně dopoledne pro nejmenší a odpole-

dne pro všechny bez rozdílu věku. Není nutné se hlásit, hlavně 
dorazte a přijďte si to s dětmi všichni užít.
 18. 3. – Příjem věcí do burzy dětských potřeb – již nyní si mů-

žete volat o evidenční číslo a bližší informace.
 19.–20. 3. Prodej po celý den – více info naleznete na letáčku

Letní tábory
 10.–15. 7. – pobytový tábor Pavlišova
 11.–15. 7. – příměstský tábor s Lenkou Horákovou – “Cestování 

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček v čase“ – turistický tábor pro děti od 5 do 10 let (Strava vlastní)

18.–22. 7. – příměstský tábor – pro děti od 4 do 7 let (strava za-
jištěna)
8.–12. 8. – příměstský tábor s Lucií Pošvářovou – „Týden se 
skřítky“ – pro děti od 3 do 6 let (strava zajištěna)
15.–19. 8. – příměstský tábor s Dominikou – pro děti od 6 do 9 
let – rozšířená výuka na in-line s Janou Páslerovou

Bližší informace k táborům vám rádi poskytneme osobně, telefo-
nicky nebo na email.
Klub SUN Náchod, o. s. – Mateřské centrum Hopsáček
Zelená 157/A – budova výměníku tepla, 547 01 Náchod
IČO: 26659280
Účet: 78-8963820227/0100 
www.hopsacek.cz ; Facebook Hopsáček
Simona Hlavatá 608 970 406; Dagmar Hepnarová 604 610 581

Studujete, máte touhu poznat něco nového a při-
tom pomoci? Jste bez zaměstnání, ale chcete svůj 
volný čas smysluplně využít? Nebo jste v zaměstnání, které vás 
sice uspokojuje po materiální stránce, ale po té lidské už tolik 
ne? 

Máme pro vás skvělou příležitost, jak svá přání nebo životní 
očekávání naplnit. Jakým způsobem? Jednoduše, dobrovolnic-
tvím. Dobrovolník je člověk, který věnuje svůj volný čas a ener-
gii druhým. Odměnou je mu především dobrý pocit, že dělá něco 
užitečného, dále získání cenných zkušeností a znalostí, setkává-
ní se s novými lidmi. 

Byli jste někdy někoho navštívit v domově pro seniory? Po-
kud ano, jistě víte, jak důležité jsou pravidelné návštěvy rodiny. 
Pokud rodina nechodí, nebo klient již rodinu nemá, je pro něho 
situace o to těžší. Co takhle „adoptovat“ si babičku či dědečka 
a prostřednictvím dobrovolnické činnosti jim dělat společnost, 
vyplnit tak jejich samotu a naslouchat, doprovázet je a pomoci 
jim prožít aktivní „podzim života“. Dobrovolnictví zahrnuje ta-
kové činnosti, ke kterým nepotřebujete žádné zvláštní doved-
nosti. Je to např. četba, psaní dopisů, práce na PC, procházky, 
povídání, trénování paměti, ruční práce, organizace společen-
ských akcí, besedy aj.  

Oslovilo vás to? Kontaktujte Občanské poradenské středisko 
o. p. s., které se již několik let projektem dobrovolnictví v králo-
vehradeckém kraji zabývá. Můžete napsat na email: dik@ops.
cz, nebo zatelefonovat na tel: + 420 734 652 396. 

Budeme se na Vás těšit!

Pomáhat potřebným 
nemusí být klišé, 
ale realita!
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1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
6. 2. 2016    15.00  TJ Červený Kostelec – TJ Valašské Meziříčí
27. 2. 2016    15.00  tj Červený Kostelec – SKK Vrchlabí
1. kuželkářská liga žen : (hrací den – sobota)
6. 2. 2016    11.00  SKK Primátor Náchod A – TJ Valašské Meziříčí
27. 2. 2016    11.00  SKK Primátor Náchod A – KC Zlín
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
13. 2. 2016    11.00  SKK Primátor Náchod B – Sokol Chýnov
5. 3. 2016    11.00  SKK Primátor Náchod B – TJ Neratovice
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
13. 2. 2016    15.00  SKK Primátor Náchod – Spartak Rokytnice n. J.
5. 3. 2016    15.00  SKK Primátor Náchod – KK Kosmonosy
Divize : (hrací den – pátek)
5. 2. 2016    17.00  SKK Primátor Náchod B – TJ Dvůr Králové n. L.
4. 3. 2016    17.00  SKK Primátor Náchod B – TJ Červený Kostelec B
1. kuželkářská liga dorostu : (hrací den – neděle)
14. 2. 2016    10.00  SKK Primátor Náchod A – TJ Tesla Pardubice
14. 2. 2016    10.00  SKK Primátor Náchod B – TJ Červený Kostelec
Český pohár dorostu:
7. 2. 2016    8.00–16.00   Turnaj nejlepších hráčů a hráček ČR do 18-ti let
Východočeský pohár mládeže:
14. 2. 2016    13.00–17.00  Soutěž  nadějí Královéhradeckého a Pardubického kraje
Mistrovství  jednotlivců:
20. 2. 2016    9.00–16.00  Semifinále Mistrovství ČR juniorů
21. 2. 2016    9.00–14.00  Krajské mistrovství žen
Turnaj neregistrovaných – 43. ročník
Slavnostní vyhlášení 43. ročníku turnaje „O pohár ředitele pivovaru Primátor Náchod, 
a. s.“ se uskuteční 20. února 2016 od 20.00 hod. v sále MÚ Velké Poříčí.

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – únor 2016

Plavání
pondělí 8. 2.  5.30–7.30  13.30–15.00  16.00–19.00
  15.00–16.00 – kondiční cvičení
  19.00–20.00 – aquaaerobik
úterý 9. 2.  5.30–7.30  13.30–20.00
středa 10. 2.  5.30–7.30  13.30–19.00
  20.00–21.00 – vozíčkáři 
čtvrtek 11. 2.   5.30–7.30  13.30–20.00
  20.00–21.00 – aquaaerobik
pátek 12. 2.  5.30–7.30  13.30–20.00
  7.30–9.00 – rehabilitační       
sobota 13. 2.  13.00–18.00
neděle 14. 2.  13.00–18.00  18.00–21.00 nudi

Sauna         
úterý 9. 2.  15.00–20.00   
čtvrtek 11. 2.  15.00–20.00   
pátek 12. 2.  15.00–20.00   
neděle 14. 2.  18.00–21.00 – nudi

Krytý plavecký bazén Náchod
Plavání a sauna pro veřejnost o jarních prázdninách 2016:

Hostinec „U Antošů“ v Náchodě na Ry-
bárně 9. ledna hostil už jedenáctý ročník 
šipkového turnaje, který pořádají manže-
lé Šárka a Milan Belákovi. A začala se tak 
druhá dekáda této sportovně společenské 
akce, určené všem amatérským hráčům. 
Letos se jich přihlásilo čtyřicet, ale jen 36 
hráčů se nakonec postavilo před dva au-

Šipkaři „Na Rybárně“ 
načali druhou turnajovou dekádu

tomaty. Z celkového počtu hrálo 10 žen 
a 26 mužů a na stupně vítězů se nakonec 
proházely v ženské kategorii třetí Zdena 
Hrnčířová, druhá Šárka Beláková a prven-
ství patří Zdeně Kos. Mezi muži se na bed-
nu postavil Matěj Chmelík za Lukášem 
Hanzlem a vítězem se stal Josef „Pepíno“ 
Habr. Také letos byl udělen už tradiční ti-

tul „Čulibrk turnaje“, který připadne hrá-
či s nejhorším výsledkem, tím je tedy pro 
letošek Aleš Beránek a „Skokanem roku“ 
se stal Milan Belák ml. který si od minu-
lého  turnaje  ve  výsledkové  listině  nej-
výrazněji polepšil. Za zmínku stojí i sta-
tistika, že mezi všemi hráči bylo celkem 
11 nováčků a dva z nich se napoprvé do-
stali na stupně vítězů. Naopak poprvé se 
do turnaje nezapojili hned tři stálí účast-
níci, protože v pravidlech soutěže je for-
mulace, která zapovídá účast hráčům re-
gistrovaným v šipkařské lize. Turnaje se 
tedy musel vzdát hlavní pořadatel Milan 
Belák st. a dále Karel Beneš a Jan Pařízek, 
protože se šipkám věnují na ligové úrov-
ni, takže se museli vidiny poháru vzdát.

Letošní 11. ročník byl velmi vyrovna-
ný a napínavý až do posledního kola, kte-
ré o vítězích rozhodlo. A tak se dá vlastně 
říct, že vše opět vyšlo na jedničku, vlast-
ně hned na dvě.

Velký  dík  organizátorů  patří  každo-
ročně a letos tedy opět Jindřichu Antošo-
vi za poskytnuté zázemí, dík patří i všem 
sponzorům a donátorům, kteří pro hrá-
če věnovali krásné ceny. A v neposlední 
řadě patří dík všem, kteří si přišli zahrát 
a společně si užít společensko-sportovní-
ho dne! Tak zase za rok třeba i s Vámi.

 Beláci

Díky novému softwaru nabízí od ledna 
2016 náchodský zimní stadion uživatel-
sky příjemnější a přehlednější rozpis ledů, 
který ocení nejen členové klubů, rodiče 
dětí, ale i návštěvníci.

V rámci zkvalitnění služeb zákazníkům 
nabídne program především přehledné 
a rychle dostupné informace o změnách 
v rozpisu a umožní snadný prodej volných 
ledů pro veřejnost. Také často vyhledáva-
né informace o veřejném bruslení budou 
pro návštěvníky včas zveřejněny, stejně 
tak informace o případných změnách.

„Hlavním přínosem pro zimní stadion 
a pro pohodlí zákazníka je možnost objedná-
ní ledu tzv. on-line“, upřesnil vedoucí zim-
ního stadionu Michal Kubeček.

Ledovou plochu lze nyní objednat tzv. 
on-line, objednání je stejně jednoduché 
jako nákup v e-shopu. V rozpise zájemce 
jednoduše klikne na symbol košíku a na-
staví si délku pronájmu ve vybraném dni 
a čase. Nový rozpis ledů naleznete na ad-
rese www.zimni-stadion-nachod.cz.

Zimní stadion
v Náchodě přichází 
s novým rozpisem ledů



únor 2016 25ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ, MUZEUM, GALERIE

v únoru 2016 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy

  SVĚTLO
Výstava prací 10. ročníku výtvarné soutěže NAŠE Galerie pro 
občany Náchodska (30. 1. – 28. 2.)
Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

  Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 
se uskuteční 27. února v prostorách galerie od 14 do 16 hodin.
Přihlašujte se nejpozději dva dny předem na e-mail: info@
gvun.cz nebo na tel. 491 427 321. Uveďte počet dětí a jejich 
věk. Doporučujeme pracovní oděv.
Dílna je určena pro rodiče s dětmi od 5 let. Mladší souro-
zenci jsou také vítáni, podle svých možností se mohou díl-
ny účastnit. 
Na setkání se těší Tereza Burdová a Petra Killarová.
V únoru se budou konat doprovodné programy pro školy k vý-
stavě Naše GALERIE, na téma Světlo. Bližší informace najdete na 
webových stránkách a facebooku galerie.

 Umění a každodennost antického Říma
Do 28. 2. 2016 je možné ve výstavní síni Regionálního muzea 
(roh Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit výstavu věnovanou živo-
tu v antickém Římě. Starověkou kulturu ilustrují sádrové odlitky 
antických soch uložených v různých evropských muzeích a dě-
jiny všedního dne jsou zastoupeny drobnými předměty, které 
sloužily ke každodennímu užívání. Otevřeno denně mimo pon-
dělí 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 opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Návště-
vu 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.

Únor 2016 
 Tvoříme pravidla s dětmi

18. únor 2016, 9.00–15.00 hodin / lektor. Mgr. Eva Svobodová
 Čteme dětem v mateřské škole

19. únor 2016, 9.00–14.00 hodin / lektor. Mgr. Petra Bubeníčková
 Poezie – klíč k poznání naší osobnosti

22. únor 2016, 10.00–14.00 hodin / lektor. Mgr. Blanka Rozehna-
lová, Ph.D.
 Matematika pro všechny

23. únor 2016, 9.00–13.00 hodin / lektor. RNDr. Hana Lišková
 Agrese je ok

29. únor 2016, 13.00–17.00 hodin / lektor. Mgr. Michal Vybíral

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 

ACADEMIA MERCURII  
 

Přijímací řízení do 1. ročníku 2016/2017 

 
[střední škola - Náchod] 

  

• Otvíráme 4 třídy: 
 Cestovní ruch 
 Jazykové lyceum 
 Ekonomické lyceum 
 Gymnázium 

 

• Přijímací řízení se bude skládat z těchto částí: 
 Prospěch ze ZŠ – 60% 
 Přijímací zkoušky – 30% 
 Úspěchy v soutěžích, zájem o studium – 10% 

 

• Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám:  
2. 2. a 3. 3. 2016 v 14:30 

 

• Více informací na dnu otevřených dveří: 
pondělí 15. 2. 2016 (8:00 – 17:00)  
– možnost náhledu do výuky 

 

• Odevzdání přihlášek do 15. 3. 2016 

• Termín prvního kola přijímacích zkoušek: pátek 15. 4. 2016  

• Detailní informace: www.amnachod.cz, www.academiamercurii.cz    
 

 

Smiřických 740, 547 01 Náchod tel: 724 170 055   
e-mail: info@academiamercurii.cz 
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

únor
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 5. února 

– KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
výroba zvonkohry, práce s hlínou při te-
matickém tvoření nebo točení na hrnčíř-
ském kruhu, pro děti  i dospělé, děti do  
6  let  v  doprovodu  rodičů,  program 
od 15.30 do 17.30 hodin, s sebou pracovní 
oděv, přezůvky, vstupné 30 Kč/osoba, in-
formace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296. 

 8.–12. února 
– JARNÍ PRÁZDNINY S TLAPÍKEM 
příměstský tábor pro děti s láskou ke zví-
řátkům strávíme péčí a mazlením se zví-
řátky v Tlapíkárně, čekají na nás morča-
ta, králíci, osmáci, pískomilové a činčily, 
budeme si hodně hrát, vyrábět a prostě 
užívat prázdniny, začátek denně v 7 ho-
din, příchod dětí do 8 hodin, ukončení 
vždy v 16 hodin, Cena 700 Kč, člen Déčka 
600 Kč, jednotlivý den 150 Kč, informace 
Ing. Ludmila Pohanková, tel. 608 812 232.

 13. – 14. února – HVĚZDA ORIENTU 2016
5.  ročník přehlídky orientálního tance, 
v sobotu 13. 2 děti do 18 let – sólistky, sku-
piny, dua a tria, v neděli 14. 2. kategorie 
nad 18 let – sólistky, profi, skupiny, dua 
a tria, o titul Hvězda Orientu, korunku, 
šerpu a hodnotné ceny se budou se uchá-
zet tanečnice a taneční skupiny z Česka 
a Slovenska, cca 100 orientálních vystou-
pení, vstupné 50 Kč (vstupenky v prodeji 
na místě), program začíná po oba dny v 10 
hodin – sóla, ve 13 hodin – skupiny a dal-
ší, předpokládaný konec v 18 hodin, in-
formace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296 
nebo na www.hvezda–orientu.wz.cz.

 sobota 20. února 
– SOBOTA S ANGLIČTINOU 
Sportovní sobota pro děti od 6 do 12 let, 
program od 9 do 15 hodin, hravá výuka 
angličtiny, hry, hrátky a  soutěže,  s  se-
bou vybavený penál a přezůvky, přihláš-
ky do 18. 2., cena 130 Kč pro členy Klubu, 
150 Kč pro ostatní, v ceně strava, materi-
ál, pojištění, informace PhDr. J. Nývltová, 
jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291.

 sobota 20. února 
– NÁCHODSKÝ KLONDIKE 
25. ročník tradičního recesního zlatoko-
peckého závodu dvojic či rodin se sáňka-
mi a zlatokopeckým vybavením, cestou 

zábavné soutěže a zlatokopecké doved-
nosti, kategorie – mladší a starší školní 
věk, mládež, dospělí – muži/ženy, rodiny 
(2 dospělí a nejméně 1 dítě mladší 6 let), 
délka a náročnost trasy je přizpůsobena 
věku. Startovné 30 Kč dítě, 50 Kč dospělý, 
100 Kč rodina, informace Ing. Ludmila Po-
hanková, tel. 608 812 232.

 20.–21. února 
– ZLATOKOPECKÝ SRAZ ODDÍLŮ 
zimní sraz navazuje na Náchodský Klon-
dike, dvoudenní zlatokopecká hra, zamě-
řená na získávání zlatonosných claimů, 
střelecká bitva s nerfkovými náboji, ve-
selý program v Saloonu, deskovky a dal-
ší tábornické programy, stravování a uby-
tování je zajištěno v Déčku na matracích, 
nutný je vlastní spacák, cena 200 Kč člen 
Déčka, 230 Kč ostatní, informace Ing. Lud-
mila Pohanková, tel. 608 812 232.

 22.–23. února – KONFERENCE PROJEKTU 
PARTICIPACE A KULTURNÍ MOST 
česko–polská  konference  pro  pracovní-
ky  škol,  kulturních,  sportovních  ,  soci-
álních  a  dalších  organizací  a  institucí, 
cílem je nastavit či dále rozvinout spolu-
práci na veřejně prospěšných projektech 
v oblasti Kladského pomezí, jednání pro-
běhne v Déčku v plénu a odborných sek-
cích, koná se pod záštitou vedení měst Ná-
chod s Kudowa Zdroj a za podpory MZV 
ČR a programu Erasmus+, pro účastní-
ky je zajištěno občerstvení – česko–pol-
ské menu, účast je bezplatná, informace 
Ing. Ludmila Pohanková, tel. 608 812 232. 

  pátek 26. února – ZA POHÁDKOU 
NA URAL – VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ MŠ a ZŠ
uzávěrka  výtvarné  soutěže,  od  4.  3. 
bude  možné  výstavu  výtvarných  prací 
zhlédnout  v  prostorách  SVČ  Déčko 
Náchod  –  ilustrace  pohádek,  obrázky 
od dětí z mateřských a základních škol 
z  Náchoda  na  motivy  ruských  pohádek 
a  příběhů  z  oblasti  pohoří  Ural  a  řeky 
Ob,  výstava  bude  volně  přístupná  od  8 
do 18 hodin, informace Bc. T. Išová, tel. 
774 223 296.

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
 pátek 5. února 

– PŘEDJARNÍ DRÁTKOVÁNÍ 
nejen pro rodiče s dětmi
od 9.30 do11.30 hodin, výroba jednodu-
chých dekorací do bytu z drátků a korál-
ků i pro úplné začátečníky, vhodné vzít 
s sebou kleštičky, materiál zajištěn, cena 
50 Kč, informace Ing. Alena Prázová, tel. 

Jako vždy se začíná od 15 hodin 
– zadní trakt Sokolovny Náchod.

 6. 2. O zakleté princezně 
 13. 2. 
 20. 2. Kocour chlubílek 
 27. 2.  
 5. 3. O zakleté princezně 
 12. 3. 

774 635 232, mc@deckonachod.cz 
  pátek 26. února – PLETENÍ KOŠÍKŮ 

Z PAPÍRU nejen pro rodiče s dětmi 
od 9.30 do11.30 hodin, proměna nepo-
třebného papíru z novin a letáků na prak-
tické a krásné dekorace, pletení z papí-
rových ruliček je velmi podobné tvoření 
z pedigu, s sebou menší papírovou kra-
bičku k opletení, kolíčky na prádlo, cena 
45 Kč, informace Ing. Alena Prázová, tel. 
774 635 232, mc@deckonachod.cz

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO 
A ICM PRO MLÁDEŽ

 úterý 2. února – HIPHOPERACE 
promítání dokumentárního filmu, jehož 
heslo by mohlo znít: „Všechno jde, když 
se chce!“, vypráví o skupině devadesátní-
ků, kteří se rozhodli zúčastnit hiphopové 
taneční soutěže, promítání ve spoluprá-
ci s filmovým klubem Jiráskova gymná-
zia, v 17 hodin, vstupné zdarma, info Ing.  
Z. Rousková, tel. 777 061 462.

 čtvrtek 4. února 
– TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
program od 16 hodin, soutěž o věcné ceny, 
info Ing. Z. Rousková, tel. 777 061 462.
úterý 16. února 
– PREZENTACE O VELKÉ BRITÁNII
vyprávění o rodné Velké Británii s dobro-
volnicí EDS Charlotte, v angličtině, v 17 
hodin, vstup zdarma, informace Ing. Zu-
zana Rousková, tel. 777 061 462.

 úterý 23. února 
– VŠECHEN ČAS NA SVĚTĚ 
promítání humorného a především  in-
spirujícího dokumentu ze života rodiny, 
která se rozhodla opustit společnost zalo-
ženou na kontrole času a dodržování ter-
mínů, ve spolupráci s filmovým klubem 
Jiráskova gymnázia, vstup zdarma, infor-
mace Ing. Z. Rousková, tel. 777 061 462.

 6. a 7. 2.  MDDr. Michal Jánský  ZŠ TGM, Bartoňova, 
    Náchod    491 421 604
 13. a 14. 2.  MUDr. Michaela Kučerová  Komenského 72
    Nové Město nad Metují  491 472 924
  20. a 21. 2.  MUDr. Anna Klikarová  Náměstí ČSA 69,                 
    Hronov    491 482 700
  27. a 28. 2.  MUDr. Hana Matoušová  Komenského 134,                   
    Nové Město nad Metují  491 470 566
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Církve v Náchodě

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

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 ho-
din. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevře-
no 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, vý-
pomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.far-
nost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondě-
lí 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 koste-
le sv. Michaela v neděli v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. 
Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Mše svaté v řec-
kokatolickém ritu jsou slouženy v kostele sv. Vavřince každou 
třetí neděli v měsíci v 16.00. „Andělka“ (setkání pro nejmenší) 
probíhá každý pátek od 17.00 na děkanství. Příležitost ke svátos-
ti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek ho-
dinu přede mší svatou.
Na svátek Uvedení Páně do chrámu, který pravidelně připadá 
na druhého února a lidově se nazývá „Hromnice“, budou slou-
ženy mše svaté u sv. Vavřince v 7.00 a v 18.00 hod. Kněz při kaž-
dé mši svaté požehná svíce (hromničky), které bude možné za-
koupit v kostele.
Na Popeleční středu, která letošní rok vychází na desátého úno-
ra, budou mše svaté u sv. Vavřince slouženy v 7.00, 16.00 a 18.00 
hod. V České Čermné v 17.00 hod. a ve Studnici v 18.00 hod. Po-
peleční středa je vedle Velkého pátku pro křesťana dnem přísné-
ho postu. Během obřadů Popeleční středy jsou účastníci liturgie 
označováni popelem na hlavě, což je symbolickým vyjádřením 
pomíjivosti, že z toho, co máme, nic nezůstane, jen hromádka 
popela. Popel, kterým jsou věřící označováni na čele, se získá-
vá spálením kočiček z Květné neděle předcházejícího roku. Tam 
byly symbolem triumfu a slávy. Každá sláva a úspěch časem 
skončí. Ne nadarmo říkáme: „Světská sláva, polní tráva“. Věřícím 
je proto posvátná myšlenka na závěr života: „Pomni, člověče, že 
jsi prach a v prach se obrátíš!“.
Popel se ovšem před udílením žehná. Požehnání znamená dob-
rořečení, předpoklad života. Čemu Bůh požehná, to má v sobě ži-
vot. Tak se najednou popel, který je požehnán, stává nejen zna-
mením pomíjivosti a pokání, ale stává se zároveň znamením 
naděje v budoucí věčný nepomíjející život v Kristu. 
Během postní doby se konají pobožnosti křížových cest, a to 
ve středu a v pátek půl hodiny před začátkem mše svaté. 

P. Zdeněk Kubeš, děkan
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535,  farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny bratra fa-
ráře každou středu od 10.30 do 14.30 v kanceláři ve sborovém 
domě v Purkyňově ulici 535. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod. 
(není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30 
hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohosluž-
by v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V neděli 
14. 2. ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 h. společné boho-
služby pro celý sbor se slavením svaté večeře Páně. Bohoslužby 
v Domově důchodců v Náchodě ve čtvrtek 25. 2. od 9.45 hod. Bib-
lická hodina v Harmonii ve čtvrtek 18. 2. od 9.30 hod. Schůzky 
dětí v náchodském sborovém domě v pátek 19. 2. a 26. 2. vždy 
od 17.00 hodin. Přehled všech akcí a aktuální informace nalez-
nete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

Senior klub „Harmonie 2“
 čtvrtek 4. 2. od 14 hod. „Bolívie – Tibet Jižní Ameriky“, film 

promítne a doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt;
 čtvrtek 11. 2. od 14 hod. „Vládci Egypta –Nefertiti, záhada 

královniny mumie“ dokumentární film promítne Anna Poláko-
vá;  

 čtvrtek 18. 2. od 14 hod. „Hudba je můj svět“, Andree Rieu 
se svým orchestrem, záznamy koncertů od Benátek do Maas-
trichtu;

 čtvrtek 25. 2. od 14 hod. „KUBA“, film ze své cesty promítne 
a doplní vyprávěním p. Libuše Lukášová. 
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když 
nejsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové vý-
boru MO SD ČR.
Poznámka: členské známky prosím zaplaťte v únoru – možno 
vždy v pondělí a ve čtvrtek po programu v klubovně Harmonie 
2 od 15.30 do 16 hod. Zájemci o rekreace SD – informace a roz-
manitý výběr je zde ve stejnou dobu. Stručný přehled najdete 
v lednovém čísle časopisu Doba seniorů.

Sdružení zdravotně postižených Náchod z. s. srdečně zve své 
příznivce a členy na Výroční členskou schůzi, která se koná 
ve středu dne 10. 2. 2016 od 14.00 hod. v restauraci obchodní-
ho domu ODAS – třetí patro s výtahem.
Program: vzpomínka na zesnulé členy v r. 2015, seznámení se 
změnou názvu SZdP z. s., poděkování za spolupráci, vyúčtová-
ní dotace od MÚ za rok 2015, podaná žádost o dotaci na činnost 
pro r. 2016, hodnocení činnosti za r. 2015, pravděpodobný plán 
činnosti na r. 2016, vyúčtování organizace za r. 2015, zpráva re-
vizní komise, prostor pro hosty.
Návrhy na jarní činnost: březen – Jarní veselice, duben – zdra-
votní beseda, květen – celodenní zájezd do Polska – květino-
vá výstava červen – sociální rekondice – Senioři proti samotě 
(opět na chatě Prim v Orlických horách). 
Pozvaní hosté: zástupci Města, MSSS,  Senior  klub, Dia  klub 
a Centrum pro Zdravotně postižené pro KH, SONS. 
Drobné občerstvení zajištěno organizací. 
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se při-
hlásit včas. Každou středu od 13–15 hod. v klubovně SZdP – Pa-
lachova ul. 1303 – přízemí.
Těšíme se na setkání, vážíme si vašeho zájmu o dění v našem 
městě a spolupráci se sdružením.

Za Výbor SZdP Náchod:  Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro  (bývalá Soukromá střed-
ní  podnikatelská  škola),  kazatel  P.  Adame,  mo bil.  605  874  765,  
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel administrátor Jiří Hofman, tel. 605 973 
056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., email: star-
sovstvo@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.

www.creopress.cz
grafické studio a tisk 



28 Náchodský zpravodajKNIHOVNA

Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová, 
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka. 
Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Výroba CREOPRESS.. Číslo 2/2016 vychází 1. 2. 2016. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změny v programech zodpovídají pořadatelé jednotlivých 
akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané příspěvky pořídila redakce. Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 547 61, tel./fax: 491 405 255, e-mail: 
zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 18. 1. 2016. Uzávěrka březnového čísla bude 17. 2. 2016

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 2. úno-
ra v dopoledních hodinách.

Výstavy
Dětské oddělení

  Výstava dětských výtvarných prací nominovaných do sou-
těže Jak je to s králem? 
Studovna

  MICHAL BURGET – Krajiny v hlavě
Po celý únor a do 12. března vás zveme na výstavu maleb a gra-
fiky akademického malíře, náchodského rodáka Michala Burge-
ta. Vernisáž výstavy 1. února v 18 hodin.

Cestovatelská přednáška 
Toulky Patagonií s černým Sluncem nad hlavou

Zveme vás na cestovatelskou přednášku, která se uskuteční 
v pondělí 22. února v 17 hodin ve studovně. Naše přední slu-
neční fyzička a bývalá dlouholetá ředitelka hvězdárny v Úpici 
Eva Marková bude vyprávět a promítat fotografie z cesty za po-
zorováním úplného zatmění Slunce do argentinské Patagonie. 
Uvidíte národní park Los Glaciares s ledovcem Perito Moreno 
a andskými vrcholy jako je například Fitz Roy, a další zajíma-
vosti ze života v Patagonii. Vstupné dobrovolné.

Program:
 2. 2.  Malířství středověku (+ České země)
 16. 2.   Česká renesance / nebo Vznik novověkého urbanismu 
    v 15. stol.
 1. 3.  Klasicismus a romantismus (+ historismus 
    + ocel. konstrukce v architektuře 19. stol.)
 15. 3.   Secese
  5. 4.   Funkcionalismus v architektuře
 26. 4.  Kubismus (+ futurismus)
 10. 5.   Surrealismus a dadaismus (malířství)
 24. 5.   Pop-art (malířství)
 
Náchodská univerzita volného času – 12. semestr
  1. 2.  doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.:  Česká vědecká  stanice 

v Antarktidě – vznik, výzkum.
  15. 2. Petr Voldán: Svět očima zahraničního zpravodaje

Vstup pouze na průkazky NUVČ, Pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz trénování paměti
Již pátým rokem pořádá knihovna kurz trénování paměti pod 
vedením zkušené lektorky Aleny Naimanové. 
Rozpis kurzů na únor a březen: (probíhají vždy od 10.00, 13.00 
a 15.30 hod.): 2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 25. 2., 1. 3., 8. 3., 10. 3.

Noc s Andersenem 
Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci POZOR!!! Opět se můžete utkat 
o účast na Noci s Andersenem. Tentokrát bude APRÍLOVÁ.
Úkol na leden a únor:
V divadle, loutkovém divadle, ve filmech i v komiksech najdete 
řadu legračních dvojic, které zažívají různé veselé příhody. Na-
piš tři takové dvojice a jednu z nich nakresli.
Úkol  odevzdejte  kdykoli,  nejpozději  však  spolu  s  dalším  do  
18. března v oddělení pro děti. Sledujte nástěnku v knihovně 
a internetové stránky knihovny. Noc s Andersenem se uskuteč-
ní 1. dubna.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích 
a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz.          (Vo)

Kurz dějin umění
Od 2. února pokračuje v knihovně kurz dějin umění. Zájemci se 
mohou hlásit ve studovně, kurzovné činí 350 korun na jeden se-
mestr. Přednášky probíhají vždy v úterý od 17 hodin. Přednáší 
Petr Staněk z Broumova.

Městská knihovna Náchod informuje v únoru 2016
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PADESÁTKA
...takovej horskej humor aneb Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Zimní komedie režiséra Vojtěcha Kotka. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DO POSLEDNÍHO DECHU
Buď přežijeme všichni, nebo zemřeme… Hrdinský akční thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 140 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LÍDA BAAROVÁ
Příběh ženy, která milovala ďábla… Výpravné drama o vztahu legendární české herečky Lídy Baarové s nacistickým ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. 
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SEDM STATEČNÝCH
Projekt 100 – 2016. Sedm pistolníků, boj za správnou věc a podle mnohých vůbec ten nejlepší western všech dob. České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

OSM HROZNÝCH
Nikomu se nedá věřit. Všechny je třeba nenávidět! Osmý film Quentina Tarantina – thriller ve westernovém hávu. Hrají Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Kurt Russell, Tim 
Roth, Michael Madsen a další. Film je třikrát nominován na Oscara za rok 2015. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ
Držte si kalhotky i bránice, do kin přichází dráždivá a na padesát způsobů šťavnatá parodie od tvůrců filmu „Scary Movie. Cílem proto tentokrát nebudou erotogenní zóny a odvážné představy, ale 
především centra smíchu… České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

HALLOWEEN
Zdigitalizovaná a remasterovaná verze kultovního hororu Johna Carpentera. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Musel zemřít, aby mohl žít… Film je inspirován skutečným příběhem a byl natočen podle knižní předlohy Michaela Punkeho. Film patří k nejžhavějším kandidátům při letošním udílení Oscarů  
– má celkem 12 nominací! České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

MALÝ PRINC
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 110 Kč. Mládeži přístupný.

LÍDA BAAROVÁ
Příběh ženy, která milovala ďábla… Výpravné drama o vztahu legendární české herečky Lídy Baarové s nacistickým ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. 
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HODNÝ DINOSAURUS
Pixar Animation Studios vás zvou na dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde se Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem. Animovaný dobrodružný film od tvůrců filmu „V hlavě“, uvá-
děný v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

PADESÁTKA
...takovej horskej humor aneb Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Zimní komedie režiséra Vojtěch Kotka. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DÁNSKÁ DÍVKA
Film inspirovaný neuvěřitelným životním osudem… Příběh muže, který se ve snaze najít sebe sama, vydal tam, kam před ním ještě nikdo nikdy nevkročil. A příběh ženy, jež ho při jeho hledání 
podporovala, i když věděla, že ho v případě úspěchu navždy ztratí. České titulky. Film je nominován ve čtyřech kategoriích na Oscara za rok 2015. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
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 100 Kč. Mládeži přístupný.

KRÁLOVÉ HOR
Příběh o silném přátelství chlapce a orla, příběh o naději a přátelství. Film se natáčel osm let bez použití triků a zvláštních efektů. V hlavních rolích Jean Reno a Manuel Camacho. České znění.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ
Když bylo nejhůř, šest mužů našlo odvahu udělat správnou věc… Akční drama režiséra Michaela Baye, uváděné s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

MIMONI
Jsou žluťoučcí a k sežrání roztomilí… Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč. Mládeži přístupný.

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Přijměte pozvání na sedmou epizodu dobrodružného akčního sci-fi, ve kterém spojili síly Lucasfilm a vizionářský režisér J.J.Abrams, a které vás znovu zavede do předaleké galaxie… České znění. 
Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

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

FAKJŮ PANE UČITELI 2
Jedeme na libovej vejlet! Bláznivá školní komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
…raději strašit, než hlídat dítě! Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

KYKY RYKY A PÁR VAJEC
Ryky se narodil jako zakrslé kuře. Když ale chce zlý rančer zničit jeho domov a rodinu, tak se musí z plachého mladého kuřete stát odvážným kohoutem. Rodinná animovaná komedie, uváděná  
v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA
Rychle a chlupatě… Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore jsou zpět! A jsou jako vždy nabití energií, písničkami a především naprosto šílenými nápady. Jejich nový, už čtvrtý příběh začíná tra-
dičně velkým nedorozuměním… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč. Mládeži přístupný.

DEADPOOL
Je tak COOL, že každej VOOL skončí VEJPOOL… Překvapení! Tohle je jiný film! Po celém světě mezi námi žijí nenápadní, stateční a skromní superhrdinové… a taky Deadpool, což je poněkud zvlášt-
ní a netradiční komiksový bourák ze stáje Marvel. Deadpool ze stáda slušňáckých týpků vybavených superschopnostmi poněkud vybočuje, jelikož je neodolatelně oprsklý, vulgární, brutální  
a …hlavně nechutně vtipný. Ryan Reynolds v hlavní roli akční komedie, uváděné s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DECIBELY LÁSKY
Hudební filmová romance s písničkami Michala Davida. Hrají otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie Vondráčková, Marika 
Šoposká, Aneta Vrzalová, fotbalová legenda Pavel Horváth a další. Režie Miloslav Halík. Vstupné 140 Kč, v pondělí tzv. levný den – vstupné 115 Kč. Mládeži přístupný.

ZKÁZA KRÁSOU
Na četná přání opakujeme! Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i prokletím zároveň. Lída Baarová si ve svém posledním rakouském působišti mnoho novinářů k tělu 
nepustila. Rozhovor, který s ní tehdy natočila Helena Třeštíková, je jednou z velmi mála výjimek. A právě ten tvoří kostru tohoto pozoruhodného dokumentu, ve kterém se s pomocí archivu projde-
me v doprovodu jedné z nejslavnějších českých hereček evropskými dějinami 20. století. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

OSM HROZNÝCH
Nikomu se nedá věřit. Všechny je třeba nenávidět! Osmý film Quentina Tarantina – thriller ve westernovém hávu. Hrají Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Kurt Russell, Tim 
Roth, Michael Madsen a další. Film je třikrát nominován na Oscara za rok 2015. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

LÍDA BAAROVÁ
Příběh ženy, která milovala ďábla… Výpravné drama o vztahu legendární české herečky Lídy Baarové s nacistickým ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. 
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZOOLANDER NO. 2
Uběhlo deset let a Derekovi (Ben Stiller), ani jeho kámošovi Hanselovi (Owen Wilson) už ve světě modelingu dávno pšenka nekvete… Bláznivá komedie, uváděná s českými titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DECIBELY LÁSKY
Hudební filmová romance s písničkami Michala Davida. Hrají otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie Vondráčková, Marika 
Šoposká, Aneta Vrzalová, fotbalová legenda Pavel Horváth a další. Režie Miloslav Halík.  Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.

ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 110 Kč. Mládeži přístupný.

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ (STAR WARS: THE FORCE AWAKENS – USA 2015) – Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.  

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV – Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.                                                                                      FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

RODINNÝ FILM
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LÍDA BAAROVÁ – Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BROOKLYN
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BOHOVÉ EGYPTA  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
26. pátek pouze v 19.15 hod. – 3D, 27. sobota pouze v 19.30 hod. – 2D, 28. neděle pouze v 16 hod. – 3D,  29. pondělí pouze v 17 hod. – 2D

ŘACHANDA – 26. pátek pouze v 17 hod., 27. sobota pouze v 15 hod., 28. neděle pouze ve 14 hod.

CHŮVÁK – 28. neděle pouze v 18.15 hod.

1. pondělí pouze v 17 hod.

1. pondělí pouze v 19.15 hod.

2. úterý pouze v 17 hod.

2. úterý pouze v 19.30 hod.

3. středa pouze v 19 hodin

3. středa pouze v 17 hod.
4. čtvrtek pouze v 19.15 hod.

4. čtvrtek pouze v 17 hod.

5. pátek pouze v 19.30 hod.

6. sobota pouze v 15 hod.

6. sobota pouze v 17 hod.

7. neděle pouze ve 14 hod.

7. neděle pouze v 16 hod.

5. pátek pouze v 17 hod.
6. sobota pouze v 19.30 hod.
7. neděle pouze v 18 hod.

8. pondělí pouze v 15 hod.

8. pondělí pouze v 17 hod.

8. pondělí pouze v 19.15 hod.
9. úterý pouze v 19.30 hod.

9. úterý pouze v 15 hod.

9. úterý pouze v 17 hod.

10. středa pouze v 15 hod.

10. středa pouze v 17 hod.

11. čtvrtek pouze v 15 hod.

12. pátek pouze v 15 hod.

13. sobota pouze v 15 hod.

11. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
12. pátek pouze v 19.15 hod.
14. neděle pouze v 18 hod.

11. čt, 12. pá pouze v 17 hod.
13. sobota 17 a 19.30 hod.
14. neděle pouze v 16 hod.
15. po, 16. út, 17. st pouze v 17 hod.

15. pondělí pouze v 19.15 hod.

16. úterý pouze v 19 hod.

19. pátek pouze v 19.15 hod.

18. čtvrtek pouze v 17 hod.
20. sobota pouze v 19.15 hod.
22. pondělí pouze v 17 hod.

19. pátek pouze v 17 hod.
20. sobota pouze v 17 hod.
21. neděle pouze v 18.30 hod.

20. sobota pouze v 15 hod. – 3D
21. neděle pouze ve 14 hod. – 2D

21. neděle pouze v 16 hod.

23. úterý pouze v 17 hod.

23. úterý pouze v 19 hod.
24. středa pouze v 17 hod.

24. středa pouze v 19.15 hod.

25. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
27. sobota pouze v 17 hod.



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

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

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

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

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

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

www.nsuvadi.cz


