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Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

BERÁNEK NÁCHOD a.s.
Sobota
2. března 2019
v 15.00 hodin
Sobota

2. března 2019
v 19.00 hodin

Úterý
12. března 2019
v 9.00 hodin

MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI

březen 2019

Po Sousedském masopustním průvodu pořádaném SVČ Déčko Náchod Vás zveme do Městského divadla Dr. Josefa Čížka na zábavné odpoledne pro děti! Budeme tančit, soutěžit…, zkrátka se dobře bavit.

Vstupné bez masky 40 Kč, všechny masky i dospělí zdarma

MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ BÁL PRO DOSPĚLÉ
Zapomeňte na starosti a přijďte se bavit jako v dětství! Masku na sebe, dobrou náladu s sebou!
Zábavu vám mimo jiné zpestří náchodští ochotníci. K tanci zahraje hudební skupina REFLEX Hronov.
Předprodej již probíhá

PRINCEZNA ZE MLEJNA

Kterak Jindřich našel v Elišce tu pravou princeznu svého srdce. Divadelní zpracování oblíbené ﬁlmové pohádky Zdeňka Trošky Princezna ze mlejna ožívá na divadelních prknech.
Omezený počet vstupenek v prodej od 21. února 2019

Vstupné: 60 Kč

Divadlo Palace Praha

Středa
13. března 2019
v 19.00 hodin

Vstupné: 50 Kč

Divadlo Pegas Praha uvádí pohádku pro MŠ, I. stupeň ZŠ a další zájemce

PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY

7. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

Seán O´Casey, Jiří Krejčík:
Režie: Jaromír Dulava
Komediální divadelní aktovka
Hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová/Anna Fialová, Lukáš Příkazký, Kateřina Pindejová, Václav Liška/Zdeněk Velen, Petr Miklovič a další
Komedie odehrávající se v pokoji jednoho pensionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy domovního řádu. V našem pojetí se bude jednat o poctu klasické komedii,
přioděnou do elegantního, bezstarostného a nostalgického hávu secese 1. desetiletí 20. století s akcentem atmosféry úplňkové noci, kde bláznivé situace získávají až pohádkově něžnou vůni.
Předprodej od 21. února 2019

Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč

Akce se koná v přednáškovém sále

Čtvrtek
14. března 2019
v 18.00 hodin

BESEDA na téma „Letí, jede, plave - z historie dopravních prostředků na Náchodsku“
Bez dopravních prostředků si dnes běžný život snad nedokážeme ani představit. Běžně se dopravujeme na krátké i dlouhé vzdálenosti auty, vlaky, autobusy a letadly. Taková je
současnost, ale v nedávné době tomu ještě tak nebylo. Na této besedě si povíme, jak se dopravní prostředky stávaly součástí životů našich předků, kdy tudy projel první vlak, jak se
postupně rozvíjela aviatika, osobní doprava a mnoho dalšího. Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda.
Předprodej vstupenek od 21. února 2019

Středa
20. března 2019

Vstupné: 50 Kč

OSUD HRDINY - koncert
Roman Janál – baryton
Program:

v 19.00 hodin

8. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser – dirigent

Richard Wagner - Siegfriedova idyla WWV 103
Gustav Mahler - Písně potulného tovaryše (Lieder eines fahrenden Gesellen)
Ludwig van Beethoven - Symfonie č. 3 Es dur op. 55 – „Eroica“

Předprodej od 21. února 2019

Pátek
22. března 2019
v 19.00 hodin

Pondělí
25. března 2019
v 19.00 hodin

Vstupné: 160 Kč, 140 Kč, 120 Kč

Velký sál Městského divadla Dr. J. Čížka

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY – SWING SEXTET a jeho hosté

V programu večera zazní skladby swingového a jazzového charakteru 30. – 40. let minulého století, obohacené projevem saxofonisty Františka Havlíčka a vokalistky Pavlíny Rudolfové.
Předprodej od 21. února 2019

Stolová úprava

Vstupné: 90 Kč

Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě

Cestovatelská projekce / stand-up
Mladý spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav Zibura se vrací na pódia s novým stand-upem. Tentokrát se vydal do oblasti, která je dostupná a krásná, přesto o ní většina cestovatelů
nemluví. Vydal se prostopovat Evropu. Ladislav vás ve společnosti svérázných řidičů provede čtrnácti zeměmi – z horkého předměstí Athén přes malebné rumunské vesnice až za polární
kruh. Odhalí vám přitom místa, na která jste se vždycky chtěli podívat, jen jste o nich dosud neslyšeli.
Předprodej již probíhá

Čtvrtek
28. března 2019
v 18.00 hodin

Vstupné: 180 Kč, 160 Kč, 140 Kč

Švandovo divadlo na Smíchově

7. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

KDO JE TADY ŘEDITEL?

Lars von Trier:
Komedie o řediteli, kterého nikdy nikdo neviděl.
Režie: Daniel Hrbek
Hrají: Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Robert Jašków, Alexej Pyško nebo Dušan Sitek, Klára Cibulková nebo Petra Jungmanová aj.
Ravn je ředitelem a zároveň majitelem ﬁrmy, to ovšem před svými kolegy úspěšně skrývá a vydává se již deset let za pouhého řadového zaměstnance…
Předprodej již probíhá

Délka přestavení 165 min. s přestávkou

Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Připravujeme
Středa 3. dubna 2019 v 19.00 hodin
Stolová úprava.
Předprodej vstupenek od 21. února 2019

Vstupné: 120 Kč, 100 Kč

Pátek 5. dubna 2019 v 19.00 hodin
Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč

Neděle 7. dubna 2019 v 15.00 hodin
Délka: 55 minut

Předprodej od 21. února 2019

Vstupné: 60 Kč

Středa 10. dubna 2019 v 19.00 hodin

Velký sál Městského divadla Dr. J. Čížka
Stolová uprava
Předprodej od 21. února 2019

Elektrifikovaný cimbál v pop-rockové kapele nahradil kytary a ve zcela novém zvuku rozeznívá plejádu moderních hitů U2, Pink
Floyd, Queen aj., písní lidových a historických i skladeb vlastních.
Aranže písní, expresivní vokály, způsob hry a souhry, jsou důkazem hlubokého hudebního zanícení. Svou oduševnělou energičností a komunikací přenáší radost i
okouzlení z písní do srdcí mnoha posluchačů.
Divadlo A. Dvořáka Příbram

8. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá
Předprodej od 21. února 2019

KŘEST CD

BLUE CIMBAL

Vstupné: 90 Kč

DÁMA NA KOLEJÍCH

J. Bažant, V. Hála, J. Malásek, L. Rychman, V. Blažek:
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: Lucie Pernetová, Jiří Vojta, Ivana Krmíčková, Vladimír Senič, Martin Dusbaba, Petr Florián a další
Ano, půjde o retro-muzikál, úsměvný příběh trochu ušlápnuté tramvajačky Marie, která jednou na ulici spatří svého manžela, jak se líbá s atraktivní slečnou, v šoku vybere všechny úspory a začne od základu
měnit nejen svůj vzhled, ale i celý život. Na nadčasové téma zrady, emancipace a hlavně lásky budeme nahlížet optikou nadsázky a laskavého humoru. Nebudou chybět velká taneční čísla.

JAK BYLA VOSA MARCELKA RÁDA, ŽE JE

Vosa Marcelka je výborná holka. Hodná je, chytrá je, milá je taky, a hlavně jak ta se vám umí smát, od srdce a od ucha k uchu. Jednu vadu však Marcelka přece jenom má nenarostla jí křidélka. To jí ale v žádném případě nebrání v tom, aby si užívala života plnými doušky.

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY – The Cookie’Show

Jedinečné představení pro milovníky swingu, boogie-woogie a rock´n rollu.
The Cookie’Show spojuje francouzský kabaret se stylem close harmony Andrews Sisters.
The Cookie’Show Vás roztančí, rozproudí a rozvášní v rytmu swing´n rollu! Přijďte si vychutnat slavné melodie lahodně zharmonizované a dozlatova vypečené. Přijďte na Cookie’Show!
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

v Městském informačním centru v Náchodě, tel.: 491 426 060, v Informačním centru v Hronově, tel.: 491 483 646, 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 a v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870.

www.beraneknachod.cz

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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„Bez knihoven nemáme minulost
ani budoucnost.“ Ray Bradbury

Náchodský zpravodaj
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Citát významného spisovatele, autora
nejen sci-fi románů, který říkal: „Knihovny mě vychovaly…. Nemohl jsem jít na vysokou školu, tak jsem chodil do knihovny
tři dny v týdnu po dobu 10 let,“ je pro knihovnice a knihovníky potvrzením toho,
že knihovny jsou velice důležité. Ale co
by byly knihovny bez čtenářůa čtenářek?
Proto je v České republice už desátým rokem březen měsícem čtenářů.
Snažíme si naše čtenáře a návštěvníky
hýčkat stále, ale v březnu ještě o trošku
víc. A na co vás lákáme letos? Velice se
těšíme na herečku Ljubu Krbovou, která
k nám přijede s monodramatem Carlose
Be „Margaritě“. Tuto divadelní hru připravila pro Werichovu vilu, ale když jsme jí
nabídli krásný prostor jídelny rodiny Bartoňů, nechala se zlákat do Náchoda. Nejen
seniorům je určen malý počítačový kurz.
Milovníky architektury a umění zveme
na přednášku Jiřího Balského „Jan Blažej Santini-Aichel a východní Čechy“. S Petrem Voldánem se podíváme, jak se natáčely Postřehy z Vietnamu. Děti i dospělé
pozveme na dílničku vyrábění ze starých
knih. Divadelní kroužek Za oponou knihovna zahraje původní hru na motivy Velké
pohádky doktorské od Karla Čapka, kterou děti nastudovaly u příležitosti loňského 80. výročí jeho úmrtí. Nebude chybět
ani tradiční Velké podvečerní čtení. Letošní březen završí již 19. Noc s Andersenem,
noc plná čtení, her, soutěží a tajemství.
Náchodská knihovna patří mezi ty
knihovny, které chtějí být komunitními
centry svého města a snaží se oslovovat
všechny jeho obyvatele a obyvatelky. Protože víme, jak je čtení důležité už od nejútlejšího dětství, zapojili jsme se do projektu S knížkou do života. Jde o českou
variantu mezinárodního projektu Bookstart, zaměřeného na podporu čtenářství
a verbálního projevu dětí již od narození. Cílem je ukázat rodičům, jak důležitý
význam má pravidelné čtení pro intelektuální a citový vývoj i budoucí uplatnění
jejich dětí. Maminky se svými mrňousky
se scházejí jednou měsíčně v dopoledních hodinách v dětském oddělení naší
knihovny a je tu pro ně vždy připravený
krátký program a hodně knížek. Navštívila nás dětská psycholožka i odbornice na výživu, čteme maminkám i dětem,
zpíváme i hrajeme jednoduché divadélko. I prstové loutky a kulisy děláme sami.
Je to vlastně práce navíc, kterou tvoříme
doma, ale myslíme si, že získat další kluky a holky ke čtení stojí za to.

A víte, že náchodská knihovna a její
čtenáři a čtenářky májí pravděpodobně světové prvenství? V roce 2015 jsme
společně vysadili knihovnický les. Krásně roste, a tak máme radost, že jsme trošinku pomohli přírodě, která v posledních
letech dostává dost na frak.
Píše se rok 2019 a my knihovnice a knihovníci si připomínáme sto let od vydání
prvního knihovnického zákona, o nějž se
zasloužil mimo jiné i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných
knihovnách obecních schválený Národním shromážděním 22. července 1919 zavedl mimo jiné povinnost zřizovat veřejné knihovny ve všech politických obcích
a také povinnost zakládat samostatné
menšinové knihovny nebo zvláštní menšinová oddělení tam, kde žilo jinonárodní obyvatelstvo. Proto má Česká republika nejhustší síť knihoven na celém světě,
i když v úplně každé obci již knihovnu nenajdete. Bohužel Češi jako čtenáři již takové prvenství nemají. Podle průzkumu pod
vedením J. Trávníčka došlo v posledních
letech k mírnému, ale patrnému poklesu
ve všech hlavních parametrech české čtenářské kultury. V roce 2007 bylo nečtenářů (tedy těch, co nepřečetli za rok ani jednu knihu) 17 %, loni již 22 %. Největší vliv
na to, zda z dítěte bude čtenář, má rodina. Vidí-li dítě číst svoje rodiče a prarodiče jednoduše to s největší pravděpodobností okouká.
A proč je vlastně tak důležité, abychom
četli? Čtení stimuluje mozek, redukuje
stres, přináší vědomosti, zvyšuje slovní zásobu, zlepšuje paměť a koncentraci,
rozvíjí empatii a myšlení, podněcuje fantazii a kreativitu a je to radost.
Alberta Einsteina se jednou někdo zeptal, jak můžeme zařídit, aby naše děti
byly chytré. „Jestli chcete mít chytré děti,“
řekl, „čtěte jim pohádky. Jestli chcete, aby
byly ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek.“
Letos v březnu najdete v knihovně nejen
pohádky, proto věříme, že vám pomůžeme, jak rozvíjet vaše děti, tak zachovat si
zvídavost a hravost, o kterou je s nástupem dospělosti tak snadné přijít. A kdyby
na vás už té kultury a vzdělanosti bylo
moc, jděte se projít do knihovnického lesa
– najdete ho kousek pod Vyhlídkou a je
od něj krásný pohled na naše milované
město.
Mgr. Ivana Votavová,
ředitelka Městské knihovny Náchod
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
28. ledna 2019

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva
byli omluveni. Číselný popis
u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy mateřských škol Myslbekova, Havlíčkova, Komenského 7-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací MŠ, Náchod, Myslbekova 4; MŠ, Náchod, Havlíčkova 1848
a MŠ, Náchod, Komenského 301.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila ukončení nájmu bytu č. 16
v čp. 294 v ulici Borská v Náchodě dohodou k 31. 1. 2019.
7-0-0
RM vzala na vědomí informaci o navýšení nájemného k nájemním smlouvám na nebytové prostory o index inflace za rok 2018 ve výši 2,1 % v souladu se
zněním nájemních smluv.
7-0-0
RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě se společností innogy Energo, s.r.o. Dodatkem č. 12 se snižuje počet
pronajatých výměníkových stanic o jednu
stanici, a to VS 38 – Plhov 1, tedy budovu čp. 1124. Výměníková stanice přestává
být předmětem nájmu dnem, kdy se společnost innogy Energo, s.r.o. stane jejím
vlastníkem, tj. dnem vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí s účinky
ke dni podání návrhu. K tomuto dni bude
výměníková stanice vyřazena z majetku
města.
7-0-0
RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností
ČEZ Distribuce, a.s. Kabelové vedení nízkého napětí je umístěno pod povrchem
pozemkové parcely č. 665/1 v k. ú. Náchod
o celkové délce 25 m. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou.
7-0-0
RM schválila pachtovní smlouvu, kterou se přenechává do užívání část pozemkové parcely č. 711/1, díl č. 7 o výměře 119 m2 a díl č. 8 o výměře 105 m2, tj.
o celkové výměře 224 m 2 v ulici Ruské,
za účelem zřízení zahrádky a užívání zahradního domku o výměře 4 m2. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou s účinností
od 1. 2. 2019.
7-0-0
RM schválila smlouvu o výpůjčce se
spolkem Konfederace politických vězňů
České republiky. Smlouvou se přenechává
do bezplatného užívání nebytový prostor
místnost č. 250 o výměře 38 m2 ve druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 1759
v ulici Pražská v Náchodě včetně přístupového schodiště, za účelem využití pro
kancelářskou činnost související s činností spolku, která se týká působení proti snahám o obnovení, udržování a rozšiřování komunistické ideologie a proti
pokusům o návrat komunistického reži-

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
mu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2019. Spolek bude
hradit náklady na energie a služby s výpůjčkou spojených.
7-0-0
RM schválila smlouvu o výpůjčce se
spolkem Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Náchod. Smlouvou se přenechává
do bezplatného užívání nebytový prostor
místnost č. 253 a č. 254 o celkové výměře
34,5 m2 ve druhém nadzemním podlaží
budovy č. p. 1759 v ulici Pražská v Náchodě včetně přístupového schodiště, za účelem využití pro kancelářskou činnost související s pomocí diabetikům na území ČR
v jejich plném začlenění do společenského života realizací zdravotních, sociálních a dalších aktivizačních programů
a podílením se na osvětě veřejnosti o diabetu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2019. Spolek bude
rovněž hradit náklady na energie a služby s výpůjčkou spojených.
7-0-0
RM zamítla záměr směny části pozemků p.č. 2189 (ostatní plocha – jiná plocha)
o výměře cca 20 m2 a části pozemku p.č.
2195 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 1170 m2 z majetku Lidl Česká
republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00
Praha 5 do vlastnictví města za část pozemku p.č. 2190/1 (ostatní plocha – jiná
plocha) o výměře cca 1182 m2 z majetku
města do vlastnictví Lidl Česká republika
v.o.s. vše v k.ú. Náchod.
7-0-0
RM souhlasila s rozdělením bytu č.
104 na dva samostatné byty v Rybářská
1819.
7-0-0
Záměr výstavby nájemních
bytů na p. č. 1220/8
7-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky
pro Ing. Milana Slavíka, Nové Město nad
Metují, na provedení studie stavby bytového domu na p.č. 1220/8 k.ú. Náchod.
Parkovací karty v ul. Zborovského,
Praizlerova, Orlická
7-0-0
RM souhlasila s vydáním parkovacích
karet pro vozidla obyvatel ulic Praizlerova, Orlická, Zborovského, Purkyňova
a Nemocniční na číslo popisné žadatele,
kterého je žadatel vlastníkem.
TS Náchod s.r.o.
– schválení nákupu nového služebního
osobního automobilu
7-0-0
RM schválila společnosti Technické
služby Náchod s.r.o. nákup osobního automobilu Škoda Karoq Ambition 1,5 TSI
110 kW s očekávanou cenou 518 tis. Kč
bez DPH.
Oprava balkónů SUN
7-0-0
RM schválila opravy balkónů a schodiště u čp. 265–268 Duhová ul. a ukládá Správě budov Náchod s.r.o. zajistit tyto opravy v průběhu I. pol. 2019. Prioritně budou
financovány z rezervovaných finančních
prostředků u Správy budov Náchod s.r.o.
na čp. 265–268 Duhová. Chybějící finanční prostředky na opravu budou čerpány
proti fakturám, které bude předkládat
Správa budov Náchod s.r.o.
Smlouva o reklamě

– ples města 2019
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy „Smlouva o reklamě“ s firmou Primátor a.s., Náchod, na zajištění reklamy Primátoru a.s.
na Reprezentačním plese Města Náchoda,
Primátoru a.s. a Beránku Náchod a.s., který se koná dne 23. 2. 2019. Za zajištění reklamy firmě Primátor a.s. obdrží město
Náchod finanční příspěvek na realizaci
plesu ve výši 40.000 Kč + DPH.
Výměna malého jídelního výtahu
v MŠ Havlíčkova
7-0-0
RM schválila uzavření objednávky
na výměnu jídelního výtahu v MŠ Havlíčkova ulice v Náchodě pro firmu RP výtahy s. r. o., České Meziříčí.
Memorandum o porozumění a vzájemné
spolupráci s Oblastní nemocnicí Náchod,
a. s.
7-0-0
RM schválila podepsání Memoranda
o porozumění a vzájemné spolupráci s Oblastní nemocnicí Náchod, a. s.
Jmenování vedoucí
odboru školství
7-0-0
RM jmenovala na návrh Mgr. Hany Mílové, tajemnice Městského úřadu Náchod,
s účinností od 1. 3. 2019 paní Mgr. Ivetu Lukešovou do funkce vedoucí odboru
školství.
Výpověď Dohody
s obcí Dolní Radechová o vytvoření
společného školského obvodu
7-0-0
RM souhlasila s podáním výpovědi Dohody s obcí Dolní Radechová o vytvoření
společného školského obvodu k 1. 9. 2019
a doporučila zastupitelstvu města tuto
výpověď schválit.
Aktualizace statického posudku
– bývalá TEPNA přádelna
7-0-0
RM schválila uzavření objednávky
na provedení aktualizace statického posudku, pro společnost TSUNAMI s.r.o.
Studie příměstského parku
– „Lázně Běloves“
7-0-0
RM schválila uzavření objednávky
na provedení projektových prací studie
příměstského parku lázně Běloves, pro
společnost TSUNAMI s.r.o.

TELEGRAFICKY:

RM souhlasila se zřízením vyhrazeného
parkovacího místa pro držitele ZTP/P průkazu na parkovišti v ul. Příkopy, naproti domu čp. 1185, na pozemku p. č. 490/4
v k. ú. Náchod na náklady žadatele.7-0-0
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč z rozpočtu města
Náchoda pro Tělovýchovnou jednotu Kraso Náchod z.s.
7-0-0
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora
de minimis ve výši 30.000 Kč pro hudební
skupinu Malina Brothers.
7-0-0
RM schválila doplnění členů školské komise o paní Kláru Skleničkovou
a o Mgr. Vladimíra Honzů.
7-0-0
RM schválila dotaci pro organizaci
ČSV, z.s. ZO Náchod (Český svaz včelařů),
ve výši 10 000 Kč na pokrytí nákladů spo-

BŘEZEN
jených s opatřením proti Varoáze a dalším nemocem včel.
7-0-0
RM schválila slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši
22 000 Kč vč. DPH na akci Hvězda orientu
pořádané organizací SVČ Déčko Náchod,
ve dnech 2. a 3. 2. 2019.
7-0-0
RM schválila slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši
10 000 Kč vč. DPH na akci Regionální veletrh fiktivních firem pořádaný Střední průmyslovou školy stavební a Obchodní akademií, Náchod, dne 13. 2. 2019.
7-0-0
RM schválila přijetí daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka, Náchod, od Spolku rodičů a přátel
školy při ZŠ T. G. Masaryka, Náchod, v celkové výši 19 904 Kč.
7-0-0
RM souhlasila se zapojením SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektových záměrů ERASMUS+ v celkové výši
790 000 Kč.
7-0-0

Rada města 11. února 2019

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Náchoda. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci
předávají do bezplatného užívání 2 ks
čerpadel Sigma s elektromotorem 3 kW.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
s účinností od 12. 2. 2019.
7-0-0
RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene se společností Internet2 s.r.o.
Optický kabel včetně chráničky je uložen pod povrchem pozemkové parcely
č. 778/1, č. 790/1 a č. 790/2 v na Mánesově
nábřeží v celkové délce 118 m. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou.
7-0-0
RM schválila vyhlášení výběrového řízení obálkovou metodou na obsazení
a uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16
v domě čp. 294 v ulici Borská.
7-0-0
Žádosti o čerpání fondů
7-0-0
RM souhlasila s čerpáním fondu rezerv
a rozvoje MěSSS Marie v souladu s již dříve přijatým usnesením rady a schválila
převod částky 639 677 Kč z fondu rezerv
a rozvoje MěSSS Marie do rezervy města
pro jiné použití.
RM schválila čerpání fondu investic
v částce 41 090 Kč pro příspěvkovou organizaci Kino Vesmír Náchod. Finanční prostředky budou použity na rozšíření datového úložiště Synology.
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 157 760 Kč pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Náchod-Plhov. Finanční prostředky budou použity
na pořízení 12 ks počítačů k interaktivním tabulím.
Cenová nabídka na recyklaci stavebních
sutí drcením
7-0-0
RM schválila cenovou nabídku firmy BEZEDOS s.r.o., V. Poříčí na recyklaci stavebních sutí drcením a uzavření objednávky.

ZPRÁVY Z RADNICE
Výměna garážových vrat a dveří do garáže hasičské zbrojnice na Jizbici 7-0-0
RM schválila uzavření objednávky
na dodání, montáž a demontáž garážových vrat a dveří na objektu hasičské
zbrojnice na Jizbici pro firmu ALUROL s.
r. o., Nové Město nad Metují.
Výměna oken na budově
hasičské zbrojnice na Jizbici
7-0-0
RM schválila uzavření objednávky
na dodávku a montáž oken a dveří na objektu hasičské zbrojnice na Jizbici, pro firmu K-plasty s. r. o., Nové Město nad Metují.
Věžní hodiny v budově ZUŠ
7-0-0
RM schválila vystavení objednávky
ve výši 169 642 Kč vč. DPH na zhotovení
elektrického samonatahovacího zařízení
a elektronického synchronizačního zařízení věžních hodin v budově čp. 247, Tyršova ul. v Náchodě ak. sochaři Petru Skálovi, Sadská.
II. etapa rekonstrukce
sociálního zařízení v ZŠ 1. Máje 7-0-0
RM schválila uzavření objednávky na opravu sociálního zařízení v ZŠ
1. Máje, II. etapa, pro Vše pro stavby s.
r. o., Náchod.
Výměna malého jídelního výtahu
v MŠ Vítkova ul., Náchod
7-0-0
RM schválila uzavření objednávky
na výměnu jídelního výtahu v MŠ Vítkova ul. v Náchodě Bělovsi pro firmu RP výtahy s. r. o., České Meziříčí.
Žádost Tréninkové
kavárny Láry Fáry
7-0-0
RM souhlasila s promítáním filmů po 22.00 hodině, maximálně však
do 22.30 hodin na zahradě Tréninkové kavárny Láry Fáry v Náchodě v ulici Hurdálkova čp. 371, po dobu šesti čtvrtků v roce
2019 takto: 25. 7., 1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8.
a 29. 8. 2019.
Žádost o partnerství na akcích
Muž roku a Den dobrých skutků 7-0-0
RM schválila slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě
ve výši 15 000 Kč vč. DPH na akcích Muž
roku 2019 a Den dobrých skutků pořádaných panem Davidem Novotným dne 23.–
24. 8. 2019.
Šestileté období ředitelů
školských příspěvkových
organizací ve funkci
7-0-0
RM vzala na vědomí informaci o končícím šestiletém funkčním období ředitelů
příspěvkových organizací ZŠ Náchod-Plhov a ZUŠ, Náchod a nebude vyhlašovat
konkurs na tyto ředitele.
Žádost o souhlas se zapojením
do projektů ZŠ Komenského
7-0-0
RM souhlasila se zapojením ZŠ Komenského do projektu OPVVV výzva
02_18_067 s projektem „Finská cesta“
a projektu KHK Rozvoj podmínek pro
vzdělávání „Šikovné ruce“ v předpokládané celkové výši 320 000 Kč.

TELEGRAFICKY:

RM schválila Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis pro Český svaz včelařů,
z.o. Náchod.
7-0-0
RM uložila odboru kultury, sportu a cestovního ruchu výplatu příspěvku na rok
2019 pro Euroregion Glacensis ve výši 77
328 Kč.
7-0-0
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora
de minimis na financování pojízdné prodejny v příměstských částech Lipí, Jizbice
a Dobrošov.
7-0-0
RM odvolala paní Marii Šimonovou
na vlastní žádost a schválila do funkce
předsedy komise Mgr. et Bc. Ludvíka Kubíčka.
7-0-0

Rada města Náchoda 14. 2. 2019

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.
Výroba lázeňských pohárků
v rámci projektu Aqua
Mineralis Glacensis
9-0-0
RM schválila výrobu lázeňských pohárků dle přiložených příloh firmou VIVA
PORCELÁN, Otovice, v hodnotě 198 900 Kč
vč. DPH. Částka je krytá rozpočtem města na rok 2019. Výroba lázeňských pohárků je jednou z propagačních aktivit města
Náchoda v rámci projektu Aqua Mineralis Glacensis a jejich vizuály byly schváleny statutárními zástupci měst všech dotčených partnerů.

Zastupitelstvo města Náchoda
18. 2. 2019

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
26 zastupitelů, jeden byl omluven.
ZM projednalo:
1. Majetkoprávní úkony obce
2. Žádosti o změnu Územního plánu Náchod
3. Návrh aktualizace Statutu Kulturní
a sportovní nadace města Náchoda
4. Návrh na jmenování člena Správní rady
Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě
5.Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM na I. pol. 2019
6. Kontrolní výbor ZM – provedené kontroly
7. Kino Vesmír – smluvní dokumenty
8. Rozpočtová opatření do 31. 12. 2018
a od 1. 1. 2019
9. Smlouvu o úvěru č. SMF/3270/2019
10. Aktualizaci školských obvodů v Náchodě
11. Dodatky k uzavřeným smlouvám
12. MMR – Podpora obnovy místních komunikací
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
26 zastupitelů, jeden byl omluven.
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů
včetně návrhu usnesení k jednotlivým bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
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PROSBA O POMOC, BESEDA O AUTISMU

Prosba o pomoc
Je to až neuvěřitelné, jak se některé
události 2. světové války a s ní spojené
utrpení židovského národa prolínají až do
dnešních dnů.
Při svém pobytu v Izraeli jsem se setkal
v jednom z kibuců se starou paní, která
vzpomínala, že její mamince a její sestře
– Marile a Ireně Schultzovým z Lodže – po
návratu z koncentračního tábora v Zakshe
v Polsku velice pomohla nějaká česká rodina v nějakém českém městě. Říkala, že
i když tyto lidi znala jen z vyprávění a nikdy se s nimi nesetkala, tak dodnes k nim
chová úctu a vděčnost.
Později se nám podařilo z jednoho starého dopisu zjistit, že se jednalo o město Náchod a dotyčná rodina se jmenovali Kozlíkovi.
Slíbil jsem oné paní v Izraeli, že se pokusím zjistit, zda z této rodiny někdo žije,
nebo si někdo na tato dvě židovská děvčata v Náchodě ještě vzpomene. Proto si dovoluji na vás obrátit touto cestou.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Beseda na téma

„Letí, jede, plave – z historie
dopravních prostředků
na Náchodsku“

Za jakoukoli informaci či pomoc budeme nesmírně vděčni. Jakoukoli zprávu
pište prosím na email: novotny@email.cz
nebo volejte na číslo 777 220 904. S díky
za pomoc Tomáš Novotný
Marila and Irena Shultz
from Lodz from camp Zakshe

Bez dopravních prostředků si dnes běžný život snad nedokážeme ani představit.
Běžně se dopravujeme na krátké i dlouhé
vzdálenosti auty, vlaky, autobusy a letadly. Taková je současnost, ale v nedávné
době tomu ještě tak nebylo. Na této besedě si povíme, jak se dopravní prostředky
stávaly součástí životů našich předků na
Náchodsku, kdy tudy projel první vlak, jak
se postupně rozvíjela aviatika, osobní doprava a mnoho dalšího. Besedovat s vámi
bude historik Bc. Richard Švanda. Beseda proběhne ve čtvrtek 14. března 2019
v 18 hodin.

Městské
informační
centrum
Ve dnech 21.–24. února se pracovnice
Městského informačního centra zúčastnily veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY
WORLD, který se konal na pražském výstavišti a kam se každoročně sjíždí odborná i laická veřejnost. Ve spolupráci s turistickou oblastí Kladské pomezí
zde byly prezentovány aktivity Náchoda
a okolí, a to ve společné expozici stánku
Královéhradeckého a Pardubického kraje. Návštěvníci mohli obdivovat historické bicykly, které zdobily výstavní prostor
stánku a odkazovaly na prezentované
téma – aktivní dovolená ve východních
Čechách.
Městské informační centrum úspěšně
obnovilo certifikát Českého systému kvality služeb, jehož cílem je zvyšování poskytovaných služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu.

UPOZORNĚNÍ

Beseda o autismu
V rámci Putování 2019, což je akce
na podporu osvěty problematiky autismu, proběhne ve vašem městě beseda
dne 5. dubna 2019 od 17 hodin v MK Náchod, Kamenice 105. Druhý den 6. 4. 2019

v 10.00 hod startujeme od MIC Masarykovo náměstí 1 na další etapu do Nového Města nad Metují. Přijďte podpořit putující na start či se k nim připojte třeba
alespoň na část etapy. Srdečně vás všechny zveme.

Městské informační centrum si dovoluje upozornit, že koncert PETRA REZKA
s kapelou CENTRUM, který se měl konat
28. března 2019 v Kulturním domě v Machově, byl ZRUŠEN!
Zakoupené vstupenky můžete vrátit
v místě prodeje.

BŘEZEN

O. ŠAFÁŘ, BŘEZNOVÁ REMINISCENCE

Odešel před patnácti lety
Ano, je to již patnáct let, kdy 6. února 2004 náhle a nečekaně odešel navždy Oldřich Šafář, Náchoďan rodem,
tělem i duší a hlavně srdcem. Bylo mu
již 83 let, přesto měl ještě mnoho konkrétních plánů. Město ztratilo svého
dlouholetého a zkušeného kronikáře,
redakce Náchodského zpravodaje svého dobrého spolupracovníka. Dodnes
zde chybí.
Oldřich Šafář se narodil v Náchodě
8. února 1921 v rodině místního holiče, vystudoval obchodní školu, povoláním byl úředník na několika různých postech. Jeho mimopracovní čas byl však vyplněn nejrůznějšími kulturními aktivitami, které se mu nakonec staly vlastní náplní a smyslem
života. Byl obdařen zvídavostí, pozorovacím talentem a smyslem pro detail, citem pro krásu a fenomenální pamětí. Zároveň
byl schopen vyvinout neobyčejnou houževnatost, píli a vytrvalost. Díky tomu se v dlouhé závěrečné fázi svého života, kterou
sám považoval za nejkrásnější, stal vyzrálou tvůrčí osobností
v mnoha oborech – regionální historii, numismatice, filatelii,
dějinách výtvarného umění, sběratelství, publicistice a dalších.
Ačkoli byl autodidakt a obdivuhodných odborných znalostí nabyl samostatným studiem, stal se ve své době autoritou, uznávanou i v odborných kruzích. Za vše mluví tisíce uskutečněných
přednášek a stovky uveřejněných článků. Především však byl
vždy a ve všem spolehlivým, ochotným a nezištným spolupracovníkem.
Specifická pro něj byla jedna věc. Zajímal ho především a téměř výhradně Náchod. A snad právě díky tomu, že se nerozptyloval širším regionem, se stal zcela mimořádným znalcem téměř
všeho, co se v tomto městě odehrálo a co s ním souviselo. Stal
se skutečně živou pamětí svého města. Před těmi patnácti lety,
když jsem mu psala do zpravodaje nekrolog, končila jsem ho nesmělým návrhem. A stále si myslím, že Oldřich Šafář by si zasloužil stát se čestným občanem Náchoda. Čestné občanství lze
udělit in memoriam. Memoria v překladu z latiny znamená paměť. Znovu tedy opakuji svůj návrh a píšu těchto několik řádek
pro paměť – památku mimořádného člověka.
Lydia Baštecká

Smutná březnová
reminiscence
Před osmdesáti lety dne 15. března 1939 se obyvatelé tehdy
již značně okleštěného Československa dozvěděli z mimořádné
rozhlasové zprávy, že území jejich státu začne v šest hodin ráno
obsazovat německá branná moc. Již od Mnichova žili lidé v neustálém napětí, přesto zpráva působila jako blesk z nebe. Telefonogram z ministerstva vnitra začínal takto: Dnes 15. března

1939 o 6. hod. ranní obsadí říšskoněmecké vojsko všemi směry naše
území, aby odzbrojilo naši armádu. Nesetká-li se nikde s odporem,
bude obsazení jenom přechodné a bude nám dána možnost vyžití se
autonomií za zaručené ochrany německé menšiny. Setká-li se však
říšskoněmecké vojsko se sebemenším odporem, bude to míti vzápětí nejkrutější následky.
V zasněžených ulicích Náchoda, snad proto, že se obávali možnosti odporu na opevněné státní hranici, se Němci objevili až
později dopoledne. Kolem nádraží a pak křižovatkou u Itálie projel nejdříve německý voják na kole a křičel, že je třeba zavírat
okna. Za ním hned celá kolona cyklistů, vojáci na koních, na vozech i v autech. Na jednom z vozů byla umístěna tabulka s českým nápisem „ZAVIREJTE OKNA NEBOŤ SE STŘILÍ OSTRY“. Podél projíždějící kolony pochodovali při kraji vozovky řady vojáků
s napřaženou zbraní. Chodníky na Kamenici byly zaplněny mlčícími lidmi, kteří se slzami v očích jen bezmocně zatínali pěsti.
Náměstí pokryté deseticentimetrovou vrstvou sněhu se proměnilo ve vojenský lágr s puškami složenými do jehlanů. Zástupci
armády se ohlásili na radnici, pak odjeli k okresnímu hejtmanství, kde se předání úřadu účastnili i někteří členové městské
rady. Tak proběhly první okamžiky okupace Československa,
první chvíle o den později oficiálně vyhlášeného Protektorátu
Čechy a Morava.
Mnozí čtenáři zpravodaje nepochybně německou okupaci pamatují a ještě více je těch, kteří pamatují okupaci země spřátelenými armádami Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Jistěže nelze obě události a zejména to, co po nich následovalo, jednoduše
srovnávat. Nicméně tyto násilné zásahy měly nedozírné následky, zničily životy, pokřivily charaktery, s důsledky se potýkáme
dodnes. Proto bychom neměli zapomínat. Často se mluví o poučení z minulosti. Ač se to zdá být iluzorní, měli bychom se alespoň pokusit.
Lydia Baštecká

5

6

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

VÝROČÍ, NOVÝ SBORNÍK

Vyšel další archivní sborník
Stopami dějin Náchododska
Státní okresní archiv v Náchodě vydal
další ze svých záslužných sborníků s názvem Stopami dějin Náchodska. S vročením 2018 vyšel začátkem letošního února k nedávným 60. narozeninám ředitele
archivu PhDr. Jaroslava Čápa svazek s číslem 16. Má přes 460 stran a redigoval jej
Mgr. Jan Čížek. Obsah sborníku je opravdu bohatý. Po úvodním životopise a úctyhodně bohaté bibliografii jubilanta přináší v oddíle Články, studie, materiály, edice
celkem 23 příspěvků autorů, přátel jubilantových. S jeho jménem si „pohrál“ Vlastimil Málek v článku Čáp jako heraldická
figura…i Josef Ptáček, který připomněl
historiky s ptačími jmény (ve sborníku
Čáp, Čížek, Slavík a Ptáček). Zde připomeňme řádku textů s náchodskou tématikou. Jan Matyska píše podrobně a v souvislostech o náchodských testamentech
ze 17. století, Jana Hofmanová sleduje kulturní vývoj na Náchodsku v letech 1945–
1948 zejména z hlediska tehdy zřizovaných kulturních institucí. (Opravme, že
Bendlova pěvecká župa severovýchodních
Čech vznikla v roce 1893, po válce byla její
činnost na krátko obnovena.) Aleš Fetters
navazuje na svůj text z 12. svazku (2008),
v němž sledoval historii náchodských literárně hudebních večerů. Ty pokračovaly pravidelně do roku 2013 a pak ještě
bylo několik ojedinělých večerů do roku

2015, kdy definitivně skončily. Řádku pozoruhodných, nepříliš známých dokumentů o těžkém osudu rodin z příhraničních
vesnic na kladském pomezí, přináší Růžena Hlušičková v článku Hořká vůně léta
1947 v českém koutku za Náchodem. Text
Jeden z lídrů východočeského textilního
podnikání Josef Bohumil Bartoň-Dobenín
napsali Jiří Novotný a Jiří Šouša. Předčasně zemřelého violoncellistu Otto Bergera, pohřbeného na náchodském hřbitově,
připomíná Viktorie Kosková ve stati Otto
Berger a jeho přínos pro českou komorní hudbu. Editor Jan Čížek v oddíle Bibliografie seznamuje stručně se životem historika architektury a fotografa Alexandra
Skalického st. a přináší bibliografii jeho
prací. Od roku 1956 do r. 2018 zachycuje 310 vlastních prací autorových, 21 prací profesních, 46 statí o autorovi, 4 televizní pořady o něm a dvě spolupráce s Českou
televizí, mimo to registruje 15 jeho individuálních výstav a účast na několika desítkách výstav kolektivních. V přehledu historické a vlastivědné regionální literatury
od r. 2014 do r. 2017 zaregistroval dr. Čáp
98 titulů, počet dokazující aktivitu zdejších badatelů. Závěr sborníku tvoří výroční zprávy SOkA za léta 2014 až 2017.
Sborník je významným přínosem
do fondu odborné regionální literatury.
(AF)

Březnová výročí
2. března 1824 se narodil v Litomyšli Bedřich Smetana. Bezprostřední vztah měl
k sousednímu Novému Městu a České Skalici, jeho díla ovšem znějí i u nás.
6. března 1844 se v Náchodě narodil fotograf a výrobce dýmek Fridolín Josef Kolínský.
6. března 1949 se v Náchodě narodila
PhDr. Eva Koudelková (roz. Mikešová),
která ve svém nakladatelství Bor vydala
už řadu záslužných knih se vztahem k našemu městu i regionu (mj. Josef Škvorecký a Náchod, Mariáš v Beránku, Náchoďan
Vratislav Blažek, nebo Zanechali stopu…
Osobnosti kultury v Náchodě).
7. března 1874 se narodil sochař Quido
Kocián, tvůrce pozoruhodného pomníku
„Myslivce“, který na Vysokově připomíná
bitvu z roku 1866.
9. března 1889 „zakoupilo město Náchod
od záložny občanské zde hostinec u Beránka za 21 750 zlatých“.
10. března 1909 se ve Velkém Dřevíči narodil pediatr MUDr. Vratislav Švorčík,
jehož zásluhou vzniklo v r. 1947 v náchodské nemocnici samostatné dětské
oddělení. Řídil je jako primář do r. 1959.
11. března 1949 se narodila Mgr. Marie Sobotková (roz. Nývltová), celoživotní pracovnice a ředitelka knihovny. Má zásluhu na její přestavbě do současné podoby.
14. března 1844 se narodil MUDr. Otto Řepka, náchodský městský lékař, kulturní
pracovník a sbormistr.
14. března 1939 se Slovensko odtrhlo
od republiky a vyhlásilo samostatný slovenský stát.
15. března 1939 ráno obsadila německá
vojska naši zemi a 16. března byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Už jen
nemnozí pamatují tento i počasím nevlídný den. Na tragiku tehdejších událostí bychom neměli zapomínat.
15. března 1894 se v domě na náchodském
náměstí narodila v rodině Johnových dcera Miroslava – Sláva Vorlová, hudební
skladatelka. Její jméno nese od jejího úmrtí náchodský komorní orchestr.
18. března 1889 se narodil výtvarník Karel Chaloupka, který část života strávil
v Náchodě, inspiroval se zdejšími motivy a v roce 1936 tady poprvé vystavoval.
19. 3. 1729 byl svatořečen Jan Nepomucký.
28. března 1899 se narodil spisovatel
Karel Konrád. Za protektorátu pobýval
v lázních Bělovsi a oslavil pak Náchod
v knize Na černé hodince.
29. března 1949 zemřel náchodský rodák, herec a režisér Václav Vaňátko. Hrával v někdejším Burianově D 34.
V roce 1869 vznikl v Náchodě samostatný
ženský pěvecký sbor, který si dal jméno Libuše. Po dvaceti letech, v březnu 1889 se
sloučil se sborem mužským, smíšenému
sboru bylo ponecháno jméno Hron. (AF)

Z HISTORIE

BŘEZEN

Historické průmyslové stavby
3. Textilní podnikání Izáka Mautnera
Průmyslová revoluce v Náchodě byla opožděně realizována až
v průběhu let 1880–1910. Tehdy na náchodském katastru, zejména jeho předměstích, vzniklo kolem 20 textilních podniků s tovární výrobou. Mezi prvními byla firma, lidově známá pod názvem Mautner, později přejmenována pod názvem Tepna.
Zakladatelem firmy se stal židovský obchodník Izák Mautner
(1824–1901), náchodský rodák, jenž se podle matričního zápisu
narodil 18. 3. 1824 v Židovské ulici čp. 20 v rodině místního obchodníka Josefa Mautnera. Dne 10. 5. 1849 se oženil s Josefinou,
dcerou místního rabína Adama Rosenfelda. Zároveň si pronajal
byty v domech při náměstí. K datu 11. 6. 1854, kdy se mu narodila dcera Alžběta, třetí v pořadí z jeho devíti dětí, již bydlel v původním čp. 54. A stejně jako předtím, tak i poté byl v matričních
záznamech vždy uváděn jako faktor s bavlněným zbožím. Domácím tkalcům v okolí vydával přízi, kterou mu zpracovanou odváděli zpět. Kolem roku 1857 vybudoval v pronajatém domě čp. 54
malou úpravnu zboží. Tento tzv. nákladnický systém se osvědčil, po desetileté činnosti Izák Mautner zakoupil podle tzv. knihovního extraktu dva domky v dosahu náměstí, a sice původní pronajaté čp. 54 (kupní smlouvou
z 23. 2. 1860) a vedlejší čp. 55 (kupní
smlouvou z 26. 11. 1861). Zde (podle
zjištění historika PhDr. Ladislava
Hladkého, CSc.) následně v r. 1863
zřídil barevnu a bělidlo. Při založení nové pozemkové knihy v r. 1881
byly obě stavební parcely evidovány jako sloučené v jedné knihovní složce. Z toho lze usuzovat, že
oba domky do zmíněného termínu
přestavěl s jedním čp. 48 v nynější
Strnadově ulici. Podle přiloženého
vzácně dochovaného obrázku tento dům spíše sloužil pro účely výrobně provozní, než pro účely klidného rodinného bydlení.
Mezitím Mautnerovy výrobky
(pestrou a vybílenou přízi) kupovali ostatní zdejší podnikatelé a v důsledku tohoto odbytu přecházel
faktor a nákladník Izák Mautner
na tovární výrobu. Dne 12. 3. 1872
byla zapsána do obchodního rejstříku při Krajském soudu v Hradci Králové firma pod názvem: Izák
Mautner a spol., výroba bavlněného a lněného zboží v Náchodě, s pobočkou ve Vídni. Ovšem 3. 2. 1874
byla tato firma vymazána. Mezitím,
k datu 19. 1. 1874, byla zaprotokolována nová firma: Izák Mautner a syn, výroba bavlněného a lněného zboží v Náchodě. Vídeňská pobočka (sklad zboží) byla do rejstříku zanesena 6. 8. 1874.
Do otcova podnikání vstoupil ještě jeho syn Izidor (nar. 7. 10.
1852 Náchod město, původní čp. 71, nyní čp. 63), který přes svůj
mladý věk zdatně vedl vídeňskou pobočku. Tehdy pro náchodskou firmu pracovalo přes 40 domácích tkalců. V čp. 48 byla nově
zřízena balírna (expedice) a barevna na indigo. Nově byl instalován menší parní stroj pro pohon ostatních zařízení. Zároveň
dosáhl Izák Mautner společenského postavení, když byl svými
spoluobčany zvolen do městského zastupitelstva.
Rodinný podnik se úspěšně rozvíjel a tak dne 20. 4. 1881 projednávalo městské zastupitelstvo žádost firmy Izák Mautner
a syn, aby ji byly odprodány dva dílce obecního pozemku na Plhově, tehdejší č. kat. 1974/33 (neužitečná bažina v řečišti potoka

Radechovky u Plhovského mostu) a 1971/18 (místní plac mezi čp.
1 a 29). A vzápětí firma žádala o prodej dalších pozemků mezi
Horským předměstím a Plhovem, na místě, kde předtím stávala
rasovna. Během jednoho roku postavila firma na těchto pozemcích mechanickou tkalcovnu, viz plán a obrázek, kterou vybavila prvními 25 mechanickými stavy. Ty poháněl nový parní stroj
od známé pražské firmy Ringhoffer. Za necelých deset let stoupl počet jejich stavů na 840, které byly již poháněny třemi parními stroji. K novému továrnímu objektu byly vzápětí přistavovány další provozní objekty, včetně barevny.
Mezitím, dne 21. 2. 1882, byla v obchodním rejstříku protokolována firma Náchodská přádelna bavlny Wärndorfer Bemedict Mautner. Tuto firmu založil zmíněný syn Izidor Mautner se
svými vídeňskými švagry, obchodníky Samuelem Wärndorferem a Markusem Benedictem. Zmínění společníci nechali v těsném sousedství mechanické tkalcovny postavit přádelnu, mj.
z toho důvodu 14. 10. 1882 žádali městské zastupitele o povolení svádět vodu z mlýnského potoka Plhovského do své továrny. Vznikl z toho ovšem nepříjemný spor, protože podle starých
pozemkových knih patřilo vodní právo k Plhovskému potoku vždy městu Náchodu, ovšem při založení nové
pozemkové knihy bylo úředníkem
omylem prohlášeno za veřejný statek. Nicméně se vše rozumně urovnalo a nová přádelna byla uvedena
do provozu na jaře 1883. Tehdy disponovala 10 tisíci vřeteny a zaměstnávala 113 osob. O dva roky svou výrobní kapacitu rozšířila, běželo v ní
48 tisíc vřeten a pracovalo v ní přes
500 dělníků.
S těmito aktivitami však vznikl
v letech 1885 a 1886 další, poněkud
vyhrocenější spor, a sice kvůli odběru vody ze zmíněného Plhovského
potoka. Poškozen na svých právech
se tentokrát cítil knížecí velkostatek,
resp. jeho majitel Schaumburg-Lippe. Spor řešily příslušné úřady několik let, než bylo dosaženo smírčího řízení. Jeho výsledkem se mj. stala
v r. 1896 stavba nové úpravny naproti tkalcovně přes silnici.
Když zakladatel firmy Izák Mautner slavil své 70-leté životní jubileum, byl na něho a jeho rodinu dne
4. 4. 1894 po osmé hodině večerní
spáchán pumový atentát. Podle novinové zprávy týdeníku Ratibor tento útok zosnovali místní anarchisté v čele s mladým dělníkem Jiřím Wolfem. Týž byl odsouzen k tuhému vězení, ovšem dělnické nepokoje, zejména kvůli
výši mezd, neustávaly.
Otec a syn Mautnerové nepodnikali jen v rodném Náchodě, ale
zároveň vlastnili další tovární objekty, a sice mechanickou tkalcovnu v Šumburku nad Desnou, tkalcovnu v Dolním Rakousku
a přádelnu v Rybárpoli na Slovensku (tehdy Uhry). Po úmrtí Izáka Mautnera jeho syn Izidor založil k datu 18. 12. 1905 akciovou
společnost Rakouské textilní závody (RTZ) se sídlem ve Vídni.
S posílením provozního kapitálu byly v náchodském podniku
provedeny další stavební úpravy, které vedly k rozšíření továrního areálu. O jeho stavebních objektech a následujícím vývoji
bude pojednáno v příštím čísle zpravodaje.
PhDr. Jaroslav Čáp
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MĚSTSKÉ LESY

Klimatické změny nutí lesníky ke změnám
v druhové skladbě náchodských lesů
Nejen občané žijící přímo v Náchodě museli v loňském roce
Jedním z opatření, kterým se snaží Lesy MN reagovat na výše
zaznamenat absenci srážek, která trvala extrémně dlouhou uvedené přírodní výkyvy, je postupná změna v druhové skladdobu. Pouze s několika mírnými přeháňkami toto období trvalo bě lesa. Současné zastoupení jehličnatých a listnatých porostů
od konce června prakticky až do podzimního období. Jelikož se je v poměru 80 % ku 20 %. Z jehličnatých dřevin převládá cca
četnost a délka těchto suchých období, vlivem zřejmě význam- z 67 % smrk, následuje 6 % modřín, 4 % borovice. U listnatých
nějších klimatických změn, zvyšuje a prodlužuje, má to samo- dřevin ve složení převládá z cca 9 % buk, následuje 3 % javor,
zřejmě negativní dopad na celkový zdravotní stav lesních po- 3 % dub a 3 % bříza. Další dřeviny jako jedle, douglaska, jasan,
rostů a obecně lesů. V některých lokalitách příměstských lesů lípa a olše jsou zastoupeni cca 1 %. V roce 2018 byl z celkem cca
lze spatřit, především v těch výrazněji exponovaných na J a JZ, 20 tis. sazenic lesních dřevin při zalesňování podíl listnatých
částečné usychání jednotlivých stromů, případně skupin stro- dřevin zvýšen z dlouhodobých 25 % na 30 %, přičemž se předpomů. Sucho, jakožto abiotický činitel, sužuje bohužel porosty list- kládal a plánoval každoroční postupný nárůst o cca 5 %. Jelikož
naté i jehličnaté. U jehličnatých porostů však vlivem celkového na změnu klimatických podmínek konečně zareagovalo i Minisoslabení a vitality porostů nastupuje i významný biotický škůd- terstvo zemědělství novelou tzv. zalesňovací vyhlášky a změnou
v podobě
lýkožrouta
(chcete-li
kůrovce).
Kombinace
dotačních
velkécedrtiče
klestu, odvozní
soupravy
atp. Většina
následků
této větrnétěchto
kalamity se
Lesům MNpravidel
podařila pro rok 2019, která zvyšuje finanční podporu
dvou faktorů je již sama o sobě dostatečnou komplikací pro les- melioračních a zpevňujících dřevin(MZD), přepracovaly Lesy MN
zpracovat
do 6/2018, celkově se vše zpracovalo do 9/2018. Díky nespočtu jednáníprojekt
s odběrateli
(většinou ve prospěch listnatých dřevin na cca 60 %
ní hospodaření.
zalesňování
se však
k těmtosedvěma
ještě
bořivý vítr,
který
ne-i to jezvcelkového
velkýmiKdyž
pilařskými
skupinami)
prodalapřidá
i většina
vytěženého
dřeva,
neboť
období jehoplánovaného počtu sazenic. I přes výraznější podpojen Náchodsko postihl od SV v březnu loňského roku, je to z po- ru ze strany státu, bude mít zalesňování většího počtu MZD nevýrazného
na trhu
a neustále
klesajících
cen, velký
problém.
hledupřebytku
odborného
lesního
hospodáře
doslova
katastrofa.
Ti z vás, malý finanční dopad do hospodaření Lesů MN. Z důvodu enormkteří rádi navštěvují přírodu a občas zavítají i do příměstských ní poptávky po sazenicích listnatých dřevin se dá zároveň v roce
Jedním
z opatření,
kterým seroce
snažíjistě
Lesyzaznamenali
MN reagovat na
výše uvedené
přírodní výkyvy,
postupnáproblém při jejich nákupu, vzhledem k pravděpolesů,
tedy v loňském
výraznější
pracovní
2019 je
očekávat
dobnému
nedostatku
nasazení
lesních
dělníků
i různézastoupení
spektrumjehličnatých
lesní techniky,
ať již porostů
změna
v druhové
skladbě
lesa. Současné
a listnatých
je v poměru
80 % na trhu.
Prosíme tímto návštěvníky lesů a občany Náchoda o pochošlo o harvestorové technologie, vyvážecí soupravy, velké drtiče
ku 20 %. Z jehličnatých dřevin převládá cca z 67 % smrk, následuje 6 % modřín, 4 % borovice. U
klestu, odvozní soupravy atp. Většina následků této větrné kala- pení a zároveň upozorňujeme, že rok 2019 bude pro Lesy MN
listnatých
ve složení
převládá zzpracovat
cca 9 % buk,
3 % javor,se3 vše
% dub aznamenat
3 % bříza. Další
mity dřevin
se Lesům
MN podařila
donásleduje
6/2018, celkově
nekompromisní boj proti šíření kůrovcové kalamity
zpracovalo
do
9/2018.
Díky
nespočtu
jednání
s
odběrateli
(věta
s
tím
související
provozní a leso-technická opatření v těžební
dřeviny jako jedle, douglaska, jasan, lípa a olše jsou zastoupeni cca 1 %. V roce 2018 byl z celkem cca 20
šinou velkými pilařskými skupinami) se prodala i většina vytě- i pěstební činnosti.
tis. sazenic
lesních
dřevin
při zalesňování
podíl listnatých
dřevin zvýšen
z dlouhodobých
25 % na 30 %,
ženého
dřeva,
neboť
i to je v období
jeho výrazného
přebytku
S pozdravem
„Lesu zdar“
na trhu a neustále klesajících cen, velký problém.
Lesní správa LMM – Bc. Veverka L.
přičemž se předpokládal
a plánoval každoroční

Projekt zalesnění na rok 2019
Dub zimní
18%

Dub letní
2%

Lípa srdčitá
2%

Smrk ztepilý
10%

postupný nárůst o cca 5
Modřín opadavý
1%
Borovice lesní
16%

Jedle bělokorá
5%

Buk lesní
39%

Douglaska
tisolistá
7%

%. Jelikož na změnu
klimatických podmínek
konečně zareagovalo i
Ministerstvo zemědělství
novelou tzv. zalesňovací
vyhlášky a změnou
dotačních pravidel pro
rok 2019, která zvyšuje

finanční podporu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD), přepracovaly Lesy MN projekt zalesňování
ve prospěch listnatých dřevin na cca 60 % z celkového plánovaného počtu sazenic. I přes výraznější
podporu ze strany státu, bude mít zalesňování většího počtu MZD nemalý finanční dopad do
hospodaření Lesů MN. Z důvodu enormní poptávky po sazenicích listnatých dřevin se dá zároveň v roce
2019 očekávat problém při jejich nákupu, vzhledem k pravděpodobnému nedostatku na trhu.
Prosíme tímto návštěvníky lesů a občany Náchoda o pochopení a zároveň upozorňujeme, že rok 2019
bude pro Lesy MN znamenat nekompromisní boj proti šíření kůrovcové kalamity a s tím související
provozní a leso-technická opatření v těžební i pěstební činnosti.
S pozdravem „Lesu Zdar“¨
Lesní správa LMM – Bc. Veverka L.

OKÉNKO ZASTUPITELŮ
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OK É N KO zastupitelů
S ministrem dopravy Danem Ťokem
o budoucnosti železniční dopravy
Železniční doprava by měla být páteří veřejné dopravy z mnoha důvodů. Zácpy na dálnicích a zahlcená parkovací místa
ve městech jsou jen těmi nejvíce viditelnými aspekty, na jejichž
základě již nezanedbatelné množství lidí dává přednost jinému
cestování, než je jízda osobním automobilem. Aby tomu tak bylo
i v našem regionu, je nutné železniční dopravu změnit tak, aby
odpovídala potřebám cestujících 21. století a umožňovala rychlé, pohodlné, přímé a především spolehlivé cestování.
Proto se snažíme najít řešení, které by zásadně zlepšilo železniční spojení Náchodska a Broumovska nejen s krajským městem, ale i s polskou Vratislaví.
Na toto téma, díky iniciativě poslance Petra Sadovského (ANO),
proběhlo již několik schůzek. Posledního jednání s ministrem dopravy Danem Ťokem, starostou Hronova Petrem Koletou a zastupitelem města Náchoda Jiřím Prokopem, které se uskutečnilo 12.
února 2019, se účastnil i první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje odpovědný za dopravu, senátor Martin Červíček.

dálkovou dopravu pouze přes železniční přechod Lichkov. Vše
tedy záleží na dalších jednáních se zástupci Dolnoslezského vojvodství, které za Královéhradecký kraj povede první náměstek
hejtmana Martin Červíček.
Převezme-li Ministerstvo dopravy kompletně financování dálkové rychlíkové dopravy v našem kraji, bude reálné zavedení
celodenního spojení Hradec Králové – Náchod – Broumov, kdy
bude možné cestovat každé dvě hodiny přímými vlaky bez nutnosti přestupování ve Starkoči. Znamenalo by to i nasazení pohodlnějších hnacích vozidel s vyšší kapacitou pro cestující a dokonce s oddílem pro cestující v 1. třídě.
Na rozšíření objednávky dálkové dopravy, propojení železničního spojení s Polskem i zavedení dvouhodinového taktu přímých vlaků s Hradcem Králové budeme nadále pracovat a snažit se obyvatelům našeho regionu zajistit rychlou, pohodlnou
a kvalitní železniční dopravu.
Jiří Prokop, ANO 2011, zastupitel města Náchoda

Cílem bylo najít řešení umožňující lepší spojení s Prahou, a to
rozšířením přímých spojů a zavedení celoročního spojení Hradce
Králové s Vratislaví (PL) přes Meziměstí. Ministr dopravy uznal
potřebu posílení dálkové dopravy v našem kraji a slíbil, že se
v rámci ekonomických možností pokusí dopravu optimalizovat
navýšením.
Situaci ohledně spojení Královéhradeckého kraje s Polskem je
však nutné řešit pomocí objednávky regionální dopravy. Proč?
Z důvodu nesouhlasu na straně Polska. To má zájem provozovat

Pozvánka na Den otevřených dveří
Srdečně
Vás zveme
Den otevřených
Pozvánka
na Denna
otevřených
dveří dveří
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří

v Mateřské škole, Náchod, Březinova 669,
v Mateřské škole, Náchod, Březinova 669,

který se uskuteční 26. 3. 2019
který se uskuteční 26. 3. 2019

od 14.00 do 16.00 hodin.
od 14.00 do 16.00 hodin.

Zápis do 1. tříd
základních škol
Zápis do 1. tříd náchodských základních škol pro školní rok 2019/2020 se
koná ve čtvrtek 4. dubna a v pátek
5. dubna 2019 od 14 do 17 hodin.
Při zápisu je třeba předložit rodný list
dítěte.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Základní škola, Náchod,
Komenského 425
úterý 19. března 2019
(budova 1. tříd od 8 do 16 hod., ostatní budovy od 16 do 18 hod.)
Akce je určena především žákům a rodičům budoucích 1. tříd (Sokolská ulice) a 6. tříd. Velice rádi ale
přivítáme všechny, kteří mají zájem si naši školu prohlédnout. Čeká vás celá řada her, soutěží,
praktických pokusů či vědomostních testů, které si můžete nejen prohlédnout, ale sami i prakticky
vyzkoušet. Chybět nebudou ani podrobné informace k zápisu do 1. tříd či k přijímacím zkouškám do
matematické třídy.
Těšíme se na vás.
Učitelé a žáci „Komendy“
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NOVÁ BEZKONTAKTNÍ
MYČKA VOZIDEL NÁCHOD

moderní mikroprášková technologie mytí
celoroční provoz NONSTOP
platit lze i bankovní kartou v každém boxu
výška boxů je 3,5 metru
přes den s obsluhou, která ráda poradí
nebo vůz umyje za Vás
věrnostní karty pro firmy i jednotlivce
vysavač pro dva vozy a automat na kávu
Ulice U Cihelny vedle depa České
pošty při příjezdu do Náchoda
od Nového Města nad Metují

Saar Gummi

Car Wash 90x123 mm BW.indd 1

04.01.19 10:40

Podpora regionu
je naše srdeční záležitost
V loňském roce rozdělila Saar Gummi Czech prostřednictvím sponzoringu více než 1,8 miliónu korun.
Ve sponzoringu mají důležitou roli zaměstnanci Saar Gummi. Již šestým rokem žádají o příspěvky pro své kluby,
školy nebo jiné prospěšné organizace a aktivity v projektu
„Pracuješ v SaarGummi, podpoř svůj tým“, zkráceně označovaném jako mikrosponzoring.
V loňském roce zaměstnanci podali 153 žádostí a získali pro své aktivity a aktivity svých dětí 559 500 korun,
což je o 50 procent více žádostí a o 175 000 korun více než
v roce 2017.
Větší částky jsou přidělovány v rámci běžného sponzoringu. Jedním z nově podpořených subjektů je Náchodský spolek rodičů Začít spolu. Příspěvek byl použit na nové vybavení základní školy Pod Montací. Škola vyučuje pomocí
vzdělávacího programu Začít spolu, který probíhá v ČR již
od roku 1994. V současné době uplatňuje metodiku programu více než 150 mateřských a 80 základních škol. Jak říkají některé děti ze tříd Začít spolu: „Ve škole se mi pracuje
dobře, protože se můžu ptát a i se víc dozvím. V hodnotícím kruhu se naučím naslouchat a často mě někdo ocení“.
Hana Říhová
Personalistka SGC

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

Operátor/ka gumárenské výroby,
mzda 33 000 Kč až 35 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443, 444
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CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Pololetní vysvědčení, chřipková epidemie i lyžařské kurzy a školní kola žákovských olympiád byly na naší škole hlavními událostmi uplynulých dvou měsíců
tohoto kalendářního roku.
Od předvánočního období probíhá
v I. A akce „Čteme dětem“. Uskutečnila se
již čtyři setkání, kdy si babičky a dědečkové přišli s dětmi povídat o časech minulých a četli jim z knížek, ke kterým mají
nějaký vztah. „Děti si jejich prostřednictvím již vyslechly dojemný vánoční příběh, zcela neznámou německou pohádku Had, pohádku O špačkovi Kamilovi
a pohádku Z onoho světa,“ popisuje dění
ve třídě třídní učitelka Mgr. Anetta Růžová a podotýká: „Některé ukázky byly i námětem pro činnost ve výtvarné výchově, ačkoliv se v těchto i dalších hodinách
v současné době nejvíce věnujeme tématu Zima. Kupříkladu při prvouce jsme zašli do lesa ke krmelci a donesli tam zvířátkům zobání a pár dobrot. Cestou si žáci
vyzkoušeli i čtení stop ve sněhu. A téma
„krmelec“ se promítlo i do hodiny matematiky, a to ve formě početní omalovánky a skládačky.“
Žáčci prvních tříd za náročnou a poctivou školní práci dostali ve čtvrtek
31. ledna první vysvědčení. „Na tento
slavnostní okamžik netrpělivě čekali celé
dopoledne,“ komentuje atmosféru ve třídě
I. B třídní učitelka Mgr. Pavla Hoffmanová a pokračuje: „Nejprve mezi žáky zavítala paní místostarostka Pavla Maršíková,
která jim přečetla úryvek ze své oblíbené
knížky O špačkovi Kamilovi. Kamil je špaček, který může být všem dětem příkladem. Moc rád čte a svými vědomostmi dokáže třeba i zachránit kamarády na cestě
do teplých krajin. Potom do třídy se svým
zvídavým mikrofonem přišla další vzácná návštěva, a to Lucie Peterková, redaktorka Českého rozhlasu v Hradci Králové.
Ptala se dětí, jak se jim ve škole líbí, které
předměty mají rády a jaké hodnocení by
si přály najít na vysvědčení. Sama jim pak
vyprávěla o své práci a o tom, jak chodila
do školy. Z celého povídání následně sestavila reportáž, kterou zařadila do odpoledního rozhlasového vysílání.

Do školní družiny v lednu zavítal Zdeněk Polach, kterého si zajisté většina z nás
pamatuje z loňské řady televizní show Talentmánie. Jeho zábavné břichomluvecké
vystoupení tehdy pobavilo nejen dospělé, ale i dětské diváky. Nejinak tomu bylo
i nyní. Show se všem přihlížejícím velice
líbila, umělec dokázal na dětských tvářích
vyloudit nejeden široký úsměv.
Žáci 7. A a 7. C v lednu vyrazili na lyžařský kurz do Orlického Záhoří. „Sněhu nám letos bylo opravdu dopřáno a díky
tomu nás všechny čekalo mnoho zážitků.
Jeden hned cestou na chatu Bedřichovku,
kde jsme bydleli, když jsme uvízli na zasněžené silnici. A sněhová kalamita způsobila i to, že na chatě nešel proud, což
jsme brali jako velké dobrodružství, a dokonce si užili i večeři při svíčkách. Kvůli výpadku elektřiny jsme navíc museli hned první den na lyžích šlapat svah
pěšky, o to více jsme si pak vážili fungujícího vleku. Velkým strašákem pro nás
byly běžky, ale zjistili jsme, že obavy byly
zbytečné,“ hodnotí svůj pobyt na horách
účastníci kurzu.
Zimní měsíce se na naší škole nesou
i ve znamení školních kol žákovských
olympiád. Například do klání v anglickém jazyce se letos zapojilo 29 žáků ze
šestých a sedmých tříd, z osmiček a devítek si cizojazyčné dovednosti poměřovalo 23 borců. „Vlastní soutěž se skládala z písemné části a ústní části, přičemž
k ústnímu pohovoru postoupili pouze ti
s nejlepšími výsledky v písemné prověrce,“ popisuje průběh akce Mgr. Dita Pavlová. Do okresního kola nakonec postoupili Andrea Mílová ze VII. C a Matěj Bureš
z IX. D.
Únor je každoročně měsíc plný karnevalů a maškarních bálů. V tomto duchu
se odehrávaly i aktivity ve školní družině. Děti si samy vyráběly masky a výzdobu pro odpolední karnevalový rej, který
si náležitě užily v záplavě her a soutěží.
Kolektiv ZŠ Komenského Náchod

Setkávání dětí, rodičů, speciálního pedagoga a učitelů

KDY? 19.3.2019 rozvoj početních představ
ČAS? v 16:00 hodin budova 1. tříd Sokolská ulice

Co Vám setkání přinese:
- seznámení se s prostředím třídy a školy, budoucími spolužáky
a učitelkami
- nové podněty pro rozvíjení dané oblasti
- možnost pozorovat dítě při práci s vrstevníky a v kolektivu
- odpovědi na konkrétní dotazy

Těšíme se na Vás!
www.komenskehozsnachod.cz

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Zda byl únor věrný své pranostice a posílil svým bělostným zbarvením pole dostatečně, to ponecháme k posouzení povolanějším. My si však při zachování vlastní
cti dovolíme tvrdit, že jsme v naší škole
dodrželi nejen únorové tradice, ale věnovali jsme se i jiným, neméně významným
zvykům a obyčejům.
Ještě než se nám v kalendáři připomenul Valentýn, uspořádali jsme oslavu našim dlouholetým žákům, v současné době
již studentům střední školy praktické,
milým dvojčatům Romance a Romanovi
Putnokiovým. Narozeninový dort s dvaceti svíčkami a pohoštění pro ně připravili sami jejich spolužáci. Ve sváteční den
byli do školy pozváni i rodiče žáků třídy.
A protože jsme parta sice nevelká, zato srdečná a přátelská, mohou se naši oslavenci pochlubit, že jim gratulovat přišla bezmála celá škola.
S valentýnskými srdíčky jsme se potěšili na více rozličných způsobů a pak se už
se značnou naléhavostí začalo schylovat
k přípravám velkého maškarního reje.
Sněhulákovou výzdobu nahradili klauni,
kdo měl nápad, přidal svou ruku k dílu při
tvoření vlastních karnevalových masek.
Dopolední veselí vypuklo dvacátého února ve společných prostorách školy.
Avšak chybně by bylo domýšlet si, že
jsme po celý měsíc žili pouze zábavou. Nezapomínali jsme doplňovat krmelce lesním zvířátkům, pro ptáčky jsme vyrobili květináčková krmítka a s pečlivostí se
starali, aby nezůstávala prázdná.
Zážitky, jež nás ledasčemu učí, jsme
sbírali při návštěvě výstavy „Hračky našich babiček“ nebo v Galerii výtvarného
umění v zámecké jízdárně náchodského
zámku.
Poděkování patří všem, kdo nám na
našich toulkách za poznáním vychází vstříc, ale zaměstnancům náchodské
galerie především. Jejich výchovné programy se pro nás už staly docela samozřejmým doplněním výtvarné výchovy
a pracovních činností, a to i díky laskavosti, jež je zde našim žákům projevována
na slevě vstupného. Jejich programy jsou
vždy velmi pečlivě propracované, přizpůsobené schopnostem dětí, skýtající prostor pro vlastní fantazii a tvořivost. Děkujeme lektorce Mgr. Veronice Mesnerové
za trpělivost a pochopení specifických potřeb žáků naší školy.
Pro dokumentaci skvělé práce galerie
přikládáme zprávu z únorové návštěvy
naší prvostupňové pětitřídky:
1. třída v náchodské
Galerii výtvarného umění
Jsme třída bystrých hlaviček a šikovných ručiček, proto se do nám už dobře
známé galerie pokaždé moc těšíme. Stávají se z nás totiž hotoví umělci! V obrov-
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ském sále zámecké jízdárny mezi skutečnými uměleckými díly se nebojíme
napodobovat, zkoušet, experimentovat
a projevit veškerou svéráznost, které je
v nás víc než dost. Mají tu pro naši fantazii i „jinakost“ pochopení, cítíme se tu
vítaní.
Když jsme se tentokrát na naši návštěvu připravovali, neuměli jsme si příliš
dobře představit, co se pod názvem „Konstruktivní abstrakce“ může skrývat.
Ani první pohled na vystavená díla
nám s rozšifrováním záhadného názvu
nijak nepomohl. Tyhle obrázky skutečně nebyly příliš líbivé. V neurčitých skvrnách temných, smutných barev jsme toho
mnoho neviděli. A to, co nás zaujalo, jejich plastické reliéfy, zůstalo našim smyslům díky bdělému zabezpečovacímu zařízení bohužel utajené.
Přišla však paní Veronika a s ní teprve
ta pravá zábava!
Začali jsme frotáží. S touhle technikou
už máme zkušenosti ze školní výtvarky.
Nebyli jsme tedy žádní začátečníci.
Hned nato jsme zaměstnali naše nepokojné ruce jinou, pro nás úplně novou
technikou. Vrstvili jsme materiál. Z krabice postupně mizely provázky, kousky tkanin, sponky, dřívka, které jsme připevňovali na karton. Vytvářeli jsme matrici pro
pozdější tisk, na kterou jsme sami nanesli barvu, abychom si za pomocí tiskařského lisu vyčarovali naši historicky první
grafiku.
Nakonec jsme se nebáli odhalit kouzlo naší osobnosti v obtiskávaných barevných skvrnách.
Galerie nás opět nezklamala. Děkujeme
za trpělivost a vstřícnost, se kterou nás
zde berou přesně takové, jací jsme.
Za vedení a zaměstnance školy
napsala Mgr. Jana Burčíková

ZŠ BABÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PAVLIŠOVSKÁ ,NÁCHOD – BABÍ
zve všechny předškoláky do naší přípravné

ŠKOLIČKY
Školička je určená dětem, které v září 2019 nastoupí do 1. třídy.
Náplní ŠKOLIČKY je připravit vaši ratolest co nejlépe do školy.
Budeme si hrát, kreslit, zpívat, naučíme se nové básničky a spoustu dalších zajímavých věcí.
Začínáme ve středu 10. dubna 2019 v 15 h organizační schůzkou pro rodiče a besedou s dětským
psychologem
1. setkání s dětmi bude dne 17. 4. 2019 od 15 – 16h a pak každou středu.
Pokud máte zájem, aby vaše dítě navštěvovalo ŠKOLIČKU, ozvěte se, prosím, na uvedené kontakty.
Účast dítěte ve ŠKOLIČCE neznamená, že dítě musí nastoupit do 1. třídy k nám.
Moc se na vás všichni těšíme.

KONTAKT : danacejchanova@ seznam.cz , korcova.k@seznam.cz
Tel: 491 423 638

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v ZŠ Babí
dne 18. března 2019
Od 8 – 11 h a od 13 – 15h
Přijďte všichni, rádi Vás školou provedeme.
ZŠ Pavlišovská Náchod tel: 491 423 638
www.skolababiwebnode.cz
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
dne 4. a 5. dubna 2019- od 14 – 17 h.
S sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

ZŠ PLHOV
„Exit tour“ – preventivní program pro
žáky 2. stupně
Celé dopoledne ve čtvrtek 7. února patřilo na 2. stupni ZŠ Náchod – Plhov projektu organizace Křesťanská akademie
mladých, dvě desítky lidí se věnovaly dětem v rámci programu Exit tour. V sedmi dílnách se pracovalo s tématy Moderní je nekouřit, Zdravé vztahy v kolektivu,
O nemoci AIDS, sexu, lásce, věrnosti, Šikana – nemoc vztahů, Život v závislosti,
Kult těla a pornografie. Úvod a závěr celého programu tvořilo hudební vystoupení, kterého se zúčastnili společně všichni žáci.
Témata vytváření zdravých vztahů, zařazení do společnosti, závislosti – s tím
vším ve škole pracujeme. Na tomto projektu jsme ocenili, že se žákům věnovali fundovaní a zdatní lektoři, že vše bylo ogranizačně dobře vymyšleno a připraveno.
A také to, že program jsme mohli uhradit z prostředků, které na tuto oblast pro
školy vyčleňuje Město Náchod.
Některé z ohlasů žáků po skončení programu:
Dozvěděla jsem se spoustu nových informací – rizika, která obsahuje kouření, co obsahuje cigareta, celkově mě
program více bavil.
Připravené hry, vtipné a zábavné, k pochopení.
Holky nejsou tlusté, ale jsou krásné.
Za své tělo se nemáme stydět.
Nesoudit lidi podle toho, jak vypadají.
Měli bychom být spokojeni sami se sebou, nechtít se stát někým jiným.
Když chceme splnit své sny, měli bychom být schopni pro ně něco udělat.
I ze dna se můžeme dostat nahoru, pokud budeme chtít a budeme mít o co se
opřít.
Stačí jeden špatný okamžik a může mi
to změnit život.
Jak lehce lze spadnout do drog.
Měli bychom si pečlivě vybírat své kamarády, nenechat se jimi stáhnout.
Když někdo bude někoho šikanovat
v nějakém kolektivu, tak součástí šikany jsou všichni.
Kolektiv může fungovat, i když je velmi
rozmanitý.

Projekt Recyklohraní ve škole na Plhově
Projekt Recyklohraní je součástí celého
systému péče o životní prostředí, který
máme ve škole na Plhově vymyšlený. Již
v minulých letech jsme se Recyklohraní
účastnili, vykonali jsme spoustu užitečné
práce, dosáhli i na několik ocenění. Letos
se do práce zapojuje i náš Baterkožrout.
BATERKOŽROUT
„Ahoj, já jsem Baterkožrout. A jmenuji
se tak, protože se živím použitými baterkami, které nejsou vyteklé. Mými nejoblíbenějšími jsou ty hranaté a žluté. Samozřejmě že jím baterky všech tvarů a všech
barev. Sídlím v Základní škole Náchod –
Plhov, vyrobili mě žáci 7. A. na předmětu
pěstitelek pod vedením paní učitelky Moniky Hovádkové. Mám tmavě zelenou barvu, takže mě lehce najdete, sídlím v přízemí naproti hlavním dveřím. A abych
nezapomněl, jsem jediný svého druhu, jinými slovy jsem originál. A tohle je asi
vše, co bych o sobě mohl říct. Každopádně doufám, že se brzy uvidíme a že mi pár
těch pár baterek donesete, protože mám
neustále veliký hlad.“
Baterkožrout a Žanna Dorošenko
Valentýnská pošta
Svatý Valentýn patří všem zamilovaným. V naší plhovské škole měl již poněkolikáté každý žák možnost poslat
prostřednictvím školní valentýnské pošty vzkaz, pozdrav, vyznání „tomu svému“, „té své“. Akci organizují děti z rady
žáků. I letos nachystaly schránku na dopisy, udělali celé akci reklamu, ve čtvrtek
14. února pak vybraly ze schránky dopisy, rozdělily je po třídách a pak doručily
na místo určení. Každý dopis a každé vyjádření sympatie se dostaly do těch správných rukou. Rada žáků ZŠ Náchod-Plhov

ZŠ kpt. Jaroše TRUTNOV
odloučené pracoviště Náchod

Vážení rodiče, milé předškolačky, milí
předškoláci, srdečně vás zveme k zápisu
do 1. třídy, který se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019 v prostorách naší školy
v době od 14 do 18 hodin. Provázet vás budou pedagogové, kteří v naší škole pracují. Budeme si povídat, odpovídat na vaše
dotazy, můžete něco nakreslit, spočítat
či prostě jen získat novou zkušenost. Nabízíme také možnost zařazení dětí i do
vyšších ročníků – 3. a 4. třídy. Chcete-li
být více seznámeni s naším prostředím
a s námi, máte možnost zúčastnit se setkání předškoláčků. Ta proběhnou ve
dnech 14. března a 21. března 2019 vždy
od 16 do 16.45 hodin v naší škole v Běloveské ulici. Provedeme vás budovou, ukážeme třídy, družinu, šatny i jídelnu, ale
hlavně si budeme hrát a něco nového se
společně naučíme.
Více informací o nás a naší škole se dozvíte na www.zspodmontaci.cz nebo na našem facebookovém profilu Začít spolu Náchod.
Na setkání se těší tým ZŠ

ŠKOLY

BŘEZEN

Zprávičky
z Masaryčky
Dne 16. 1. 2019 se u nás konalo školní
kolo Olympiády v anglickém jazyce.
Žáci byli rozděleni do dvou kategorií.
V kategorii IA se o postup do okresního
kola utkalo devět žáků šestých a sedmých
ročníků. Kategorii IIA zastupovalo devět
žáků z osmých a devátých tříd.
Soutěžící museli nejprve zvládnout
poslechové cvičení a poté je čekala ústní část, tvořená představením se a pohovořením na vylosované téma. Vyučující
jazyka pak pokládali doplňující záludné
otázky.
V kategorii IA se nejlépe s tématem vypořádala A. B. ze 6.B, která dále postupuje
do okresního kola. Zdatně jí sekundovala
L. D., rovněž ze 6.B, která obsadila druhou
příčku, a bronz patří A. Š. ze 7.A.
S nástrahami anglického jazyka si v kategorii IIA nejlépe poradila L. Ch. z 8.A,
která jistě zabojuje o dobrý výsledek
i v okresním kole. Druhou příčku obsadil
B. T. z 9.A a třetí místo patří A. P. z 9.B.
Všem zúčastněným patří velké poděkování za účast a věříme, že pro ně bylo setkání s angličtinou přínosem a impulsem
k dalšímu studiu. Postupujícím do okresního kola přejeme hodně štěstí!
Pololetní překvapení pro prvňáky
v cukrárně
Celá akce započala v 7.55 hod, tedy zcela v souladu se začátkem výuky, zkrátka
přesně tak, jak se na pořádné prvňáčky
sluší a patří. Na programu bylo pracovní putovaní městem Náchodem. Pracovní
proto, že po cestě museli žáci první třídy
plnit nejrůznější úkoly, které se týkaly pozorování přírody a seznamování se s naším městem.
Jak už nadpis napovídá, cílem byla cukrárna v Bělovsi. To, že na takovém místě najdete nejrůznější zákusky a pamlsky,
jistě nikoho nezaskočí. Ale medvídek panda v životní velikosti – to v cukrárně není
právě typický host. A o to spíš, že má s sebou desky, v nichž se ukrývá první opravdické školní vysvědčení. Byl to nádherný
den, děti z předávání svého prvního školního vysvědčení mají zážitek, který ani
dospělost nevymaže.
I. Maršíková, třídní učitelka
Prázdninový výlet ŠD do zimní ZOO Dvůr
Králové nad Labem
Na pololetní prázdniny jsme si pro naše
děti připravily výlet do zimní ZOO. Výletu se zúčastnilo 38 dětí a bylo mezi nimi
i několik žáků z 2. stupně.
Do ZOO jsme dorazili těsně před otevřením, a tak jsme v mnoha pavilonech zastihli zvířata při ranním krmení, což bylo
pro děti velice zajímavé i zábavné. Opičáci nás vítali s mrkvemi ve všech čtyřech končetinách a gorila pózovala hned

u skla, kde jsme si ji mohli pořádně prohlédnout. Děti zaujala nejen zvířata, ale
i expozice koster, od té nejmenší myší až
ke kostře slona. Zajímavé byly také naučné desky, na kterých děti určovaly stopy
jednotlivých zvířat.
Strávili jsme v pavilonech celé dopoledne a odměnou nám bylo občerstvení v restauraci U Lemura.
Výlet se nám vydařil, děti byly spokojené a prázdninový den si opravdu užily.
		
M. Šimonová, ved. vych.
Je nás víc!
Tým učitelů ZŠ T. G. Masaryka byl
od nového školního roku posílen o řadu
učitelů. Jedním z nich je i speciální pedagog a bývalá učitelka odborných předmětů cukrářského a kuchařského řemesla
p. uč. Marcela Jirmanová. S velikou chutí se ujala mj. výuky pracovních činností,
konkrétně vaření.
Žáci osmého ročníku se tak seznamují
se základy zdravé výživy, pravidly stolování, učí se porozumět údajům na obalech
potravin apod. Především jsou hodiny ale
velice praktické. Vždycky je třeba rozmyslet jídelníček, který se obvykle sestává
z polévky, hlavního chodu a zákusku. Jindy je výuka orientovaná např. jen na polévky, či pouze na zákusky. Dále následuje rozbor receptu a poté pečlivé rozdělení
nákupu surovin. Děti se učí správným postupům při vaření, učí se správně a dobře
používat kuchyňské náčiní a také to, že je
třeba pracovní plochu udržovat v čistotě
a pořádku. Problémem občas bývá i přesné dodržení pracovního postupu. A nezapomíná se ani na servírování.
Hodiny žáky skutečně baví, byť je třeba říci, že některým dětem se příliš nechce do mytí nádobí a následného úklidu
kuchyně. Příjemné je, že všechno, co se
uvaří, se samozřejmě ihned sní. A pokud
je nutné některé dobroty nechat uležet,
pak bývají velice pozoruhodné i přestávky
– přece jen – sníst o velké přestávce dnes
tolik oblíbený cheesecake vlastní výroby,
není úplně běžné. I pravé české kynuté koláče byly nesmírnou pochoutkou, stejně
tak i zeleninové krémy. V čase předvánočním zase nesměl chybět tradiční bramborový salát s nezbytnými řízečky.
Mgr. Monika Patzáková

ZŠ BĚLOVES
Putování po českých krajích
Naši čtvrťáci se velmi pečlivě a zodpovědně ujali role průvodců po krajích naší
vlasti. Připravili si plakát s nejdůležitějšími informacemi o vybraném kraji. Ostatním spolužákům se zaujetím vypravují
o tom, co je pro daný kraj charakteristické, trénují ústní projev, odpovídají na zvídavé otázky. A dokonce máme cestování
po krajích občas zpestřené ochutnávkou
místních specialit, takto získané vědomosti se nám určitě snadněji zapamatují!
Zimní výlet prvňáčků
Den, kdy jsme my prvňáčci dostali naše
první vysvědčení, jsme prožili trochu netradičně. Pan hajný Hvězda a zároveň tatínek naší spolužačky Stelly se stal naším
průvodcem po lese. Pověděl nám mnoho
zajímavého o zvířátkách, která žijí v lese,
ukázal jejich stopy. Dovedl nás ke krmelci, kam jsme jim přinesli jídlo a nechal nahlédnout do posedu. Cestu do školy jsme
proklouzali a moc jsme si to užili. Však
jsme si takovéto překvapení za půlroční
práci právem zasloužili.
V zimě venku
Nejen prvňáčci chodí při vyučování ven. Krásného okolí naší školy využívají děti i při tělesné výchově. Na blízký
Brabák chodíme pekáčovat, na cyklostezku běhat a díky běloveským hasičům si
můžeme v případě mrazivého počasí i zabruslit. A kdo nestíhá jít odpoledne ven,
je rád, že se “vyvětrá” alespoň dopoledne.
Předškolák 2. část
Ve středu 13. 2. se konala druhá část
projektu Předškolák v Bělovsi. Předškoláci si hráli s písmeny a slovy, kreslili obrázky k daným písmenům. Při kreslení si procvičili barvy dokonce i v angličtině. Děti
ukázaly, jak správně drží tužku a na závěr
si i zazpívaly. Rodiče předškoláků vyslechli přednášku na téma „Školní zralost“ vedenou paní psycholožkou Mgr. Martinou
Švecovou z PPP v Náchodě.
Rodiče budoucích školáků se dozvěděli mnoho poučného o tom, jak připravit
svého předškoláka na školu a svými dotazy a zkušenostmi rozvinuli přednášku
v bezprostřední besedu. Podle slov maminky předškoláka Aleše Kurtaka byla
tato přednáška velice zajímavá. Paní Švecová se umí vcítit do duše dítěte a rozebrat problém, se kterým se rodiče přijdou
poradit. Moc paní Švecové děkujeme.
Děti čtou dětem
Na předškoláky myslíme i při našem
dalším projektu. Každý měsíc navštěvují naši páťáci MŠ v Bělovsi. Děti předčítají pohádky o zvířátkách. Hodnotíme společně jejich vlastnosti, povídáme si, co
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prožívají, a na závěr předškoláci malují zvířátka, o kterých se četlo. Tentokrát
předčítání obohatila Lenka, která vystoupila s bajkou “Želva a zajíc”.
Žáci a učitelé ze ZŠ 1. Máje

střední školou pro výuku oborů Cestovní ruch, Ekonomické lyceum a Lyceum se
zaměřením na cizí jazyky. Zájemci o studium některého z uvedených oborů pro
rok 2019–2020 se mohou hlásit v rámci
otevřeného přijímacího řízení v kanceláři školy nebo na kontaktech uvedených
na webové stránce školy (www.amnachod.cz).
Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy

Základní škola T. G. Masaryka Náchod, vás zve na
Základní
škola
Masaryka Náchod,
vásvás
zve na
Základní
škola
T. T.G.G.Masaryka
Náchod,
zve na

Náchod – historie a současnost
Soukromá střední škola ACADEMIA
sportovní hrátky pro předškoláky a děti
MERCURII vznikla před více než 26 lety
sportovní
hrátky pro
předškoláky
zapsáním do sítě škol k 1. 9. 1992. V tu
z budoucích
6. sportovních
tříd a děti
dobu nesla jméno Soukromá střední škoz budoucích
sportovních
pro školní6.rok
2019 - 2020 tříd
la podnikatelská Náchod a sídlila v nápro školní rok 2019 - 2020
chodské sokolovně v Tyršově ulici. První vyučované obory byly dva: čtyřleté
17. 03. 2019 - KARNEVAL NA LEDĚ
maturitní studium – Ekonom podnikatel
pod záštitou hokejové školy Young Talents - hokejová školička, hrátky na ledě
a dvouleté pomaturitní studium – Manmísto konání Zimní stadion Náchod, začátek od 18:00 – 19:30 hod.
17. 03. 2019 - KARNEVAL NA LEDĚ
agement a marketing.
17. 03. pod
2019
- KARNEVAL
LEDĚ
záštitou
hokejové školyNA
Young
Talents - hokejová školička, hrátky na ledě
Pomaturitní studium bylo v roce 1998
24. 03.
2019
- Plavání
s oddílem
Delfín
místo
konání
Zimní
stadion
Náchod,
začátek
odNáchod
18:00 –školička,
19:30 hod.hrátky na ledě
pod
záštitou
hokejové
školy
Young
Talents
- hokejová
zákonem zrušeno a studijní obor Ekonom
pod záštitou oddílu Delfín Náchod - školička plavání, soutěže
místo konání Zimní
začátek
18:00
hod.
místo stadion
konání KrytýNáchod,
plavecký bazén
Náchod,od
začátek
16:00–– 19:30
18:00 hod.
podnikatel se změnil nejprve na Obchodní akademii a později na současný studij24. 03. 2019 - Plavání s oddílem Delfín Náchod
ní obor Ekonomické lyceum. Tento obor
31. 03.
2019Delfín
- Florbal
aneb-technika
pod záštitou
oddílu
Náchod
školička florbalu
plavání, soutěže
záštitou oddílu
Florbal Náchod
- škola florbalu,
míčové dovednosti, soutěže
stanovil Národní ústav pro odborné vzdě24. 03. místo
2019konání
-pod
Plavání
s
oddílem
Delfín
Náchod
Krytý
plavecký
bazén
Náchod,
začátek
16:00 – 18:00 hod.
místo konání hala Plechovka Náchod, začátek 17:00 – 18:00 hod.
lávání a Ministerstvo školství v roce 1993,
pod záštitou oddílu Delfín Náchod - školička plavání, soutěže
kdy právě naše škola byla jednou ze čtyř
místo konání Krytý plavecký bazén Náchod, začátek 16:00 – 18:00 hod.
škol v ČR, která se na vzniku podílela
31. 03. 2019 - Florbal aneb technika florbalu
Akce se konají za podpory Města Náchod, zimního stadionu, HC Náchod, plaveckého bazénu,
a stala se jeho pilotní školou.
pod záštitou
oddílu
Florbal
- škola
florbalu,
soutěže
hokejové
školy
Young Náchod
Talents, klubu
Florbal
Náchod míčové
a Základnídovednosti,
školy T. G. Masaryka
Náchod.
V roce 1993 jsme také rozšířili výuku
místo konání hala Plechovka Náchod, začátek 17:00 – 18:00 hod.
Na všechny
akce je vstup
zdarma, těšíme se na vás.
31. 03. 2019 - Florbal aneb
technika
florbalu
o pobočku v Hronově, konkrétně v bývalé budově Průmyslové školy na Kopod záštitou oddílu Florbal Náchod - škola florbalu, míčové dovednosti, soutěže
menského náměstí. Zde se začal vyučomísto konání hala Plechovka Náchod, začátek 17:00 – 18:00 hod.
Akce se konají za podpory Města Náchod, zimního stadionu, HC Náchod, plaveckého bazénu,
vat studijní obor Rodinná škola, který se
hokejové školy Young Talents, klubu Florbal Náchod a Základní školy T. G. Masaryka Náchod.
přeorientoval hned od následujícího roku
na Cestovní ruch. Obor se na naší škole
Na všechny akce je vstup zdarma, těšíme se na vás.
vyučuje do současnosti. V náchodském
Akce
se
konají
za
podpory
Města Náchod, zimního stadionu, HC Náchod, plaveckého bazénu,
okrese je jedinečný, zaměřený humanithokejové
školy
Young
Talents,
klubu Florbal Náchod a Základní školy T. G. Masaryka Náchod.
ním směrem s maturitními předměty zeměpis a technika a administrativa cestovNa všechny akce je vstup zdarma, těšíme se na vás.
ního ruchu. Volí si ho také žáci se zájmem
o cizí jazyky a z tohoto důvodu se na výuPražská 931, 547 01 Náchod
ku cizích jazyků začal postupně zaměřovat celý výukový proces. Výuka anglickéPozvánka na VELIKONOČNÍ výstavu panenek
ho jazyka probíhá v menších skupinách
vyrobených pro UNICEF
dle úrovní. Výuka druhých cizích jazyspojenou s hlasováním o Miss panenku, která se bude již posedmé konat v prostoků zahrnuje německý, ruský, španělský
rách Domova mládeže SPŠ stavební a Obchodní akademie v Náchodě.
a francouzský jazyk. Od roku 2016 kažVýstavu můžete navštívit v pracovních dnech 8. 4.–17. 4. a 23. 4.–30. 4. 2019 od 10
doročně otvíráme i takzvané „Jazykové
do 16 hodin.
lyceum“. Jedná se o ekonomické lyceum
s výukou tří cizích jazyků a je vhodné pro
Studenti, kteří jsou ubytováni v Domově mládeže a vyrobili panenku, soutěží
žáky, kteří chtějí pracovat v nadnárodní
o MISS panenku DM. Další panenky vyrobili zaměstnanci DM. Hlasovat může kažspolečnosti a pracovně komunikovat se
dý návštěvník výstavy, vyhrávají tři panenky s nejvyšším počtem hlasů a další
zahraničními subjekty, nebo pro ty, ktecenu získá originální panenka.
ří se chtějí věnovat studiu cizích jazyků
Domov mládeže IV. se nachází v Raisově ulici č. p. 678 naproti benzinové pumpě.
na vysoké škole.
Výstava panenek je umístěna tak, aby jí měli možnost navštívit i tělesně postižení obDalším významným pilířem života
čané a především děti.
naší školy bylo přesídlení obou pracovišť
V případě zájmu skupin žáků z jiných škol prosíme o oznámení, kdy chtějí výstado vlastní budovy umístěné na Plhově
vu navštívit, na tel. č. 491 423 241.
pod zámkem v roce 2002. Zde škola funDrobné sponzorské ceny pro vítěze jsou vítány – předem děkujeme!
guje do současné doby v ulici Smiřických
Srdečně zveme všechny zájemce!
a od roku 2008 nese název ACADEMIA
Pracovníci Domova mládeže SOA Náchod.
MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.
ACADEMIA MERCURII je akreditovanou

sportovní hrátky pro předškoláky a děti
z budoucích 6. sportovních tříd
pro školní rok 2019 - 2020

Střední průmyslová škola stavební
a Obchodní akademie, Náchod

POZVÁNKY

BŘEZEN

bazar
dobrocinný
ˇ

od 8. do 12. 4. 2019

sbor Církve bratrské Náchod,
Purkyňova 584, (vedle hotelu Hron)
Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte
na charitativní účely.
Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu.
PRÁVO VÝBĚRU VYHRAZENO

Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980,
E-mail: bazarnachod@googlegroups.com
www.dobrocinny-bazar.cz
sledujte nás také na facebooku
https://www.facebook.com/dobrocinnybazar

OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK,
KNÍŽEK, ČASOPISŮ,
NEVHODNÝCH DÁRKŮ,
A VŠEHO, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ
ČI NĚKOMU POSLOUŽÍ.
Příjem zboží
Po 8.4.
11.00 - 17.00 hod.
Prodej:
Út 9.4.
St 10.4.
Čt 11.4.
Pá 12.4.

11.00 - 18.00 hod.
11.00 - 18.00 hod.
8.00 - 16.00 hod.
8.00 - 16.00 hod.

V pátek 12.4. bude 50% sleva na vše
Výtěžek bude prostřednictvím Sboru CB v Náchodě věnován na pořízení automobilu k poskytování sociálních
služeb v terénu (lidem s duševním onemocněním) organizací Péče o duševní zdraví, pobočka Náchod.
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INZERCE

Klub českých turistů Náchod pořádá pro širokou veřejnost

v sobotu 6. dubna 2019
pěší pochod

OKOLO PEVNOSTI DOBROŠOV

Mgr. Jana Havlíčková
výživová poradkyně

OK

Datum akce: sobota 14. dubna 2012.

Pěší trasy: 13, 15, 19 a 22 km

Mobil:

(+420) 776 533 699
E-mail:

janahavlickova@nutribios.cz
Adresa:

Maloskalická 68, Česká Skalice
Web:

www.nutribios.cz

Start: ubytovna KČT Náchod, Kladská ulice 310 (výpadovka směrem na Hronov) od 7:00 do
10:00 hod
Startovné: 25 Kč
Cíl: Jiráskova turistická chata na Dobrošově do 16.00 hodin.
Od chaty zpět do Náchoda BUS, Žst. 3 km.
Občerstvení: v Jiráskově chatě na Dobrošově (polévka + pečivo v ceně startovného).
Ubytování: Možnost v ubytovně KČT, Kladská 310, 547 01 Náchod (10 min. od nádraží ČD).
Správce ubytovny: paní Lenka Jedináková, mobil 776 111 533, e-mail: yedi-leni@seznam.cz.
Poznámka: Doporučujeme pro pěší trasy mapu KČT č. 25 – Podorlicko.
Pro cyklotrasu mapu KČT č. 25 – Podorlicko a č. 27 – Orlické hory.
Informace: Pavel Jirka, mobil: 603 877 319, Benešová Štěpánová, mobil: 725 317 668
S pozdravem „Zdrávi došli“ KČT Náchod.
www.volny.cz/kctnachod

1919–2019 :
Československého červeného kříže
Dne 6. února 2019 uplynulo 100 let od založení Československého červeného kříže – přímého předchůdce současného ČČK.
Tento den před jedním stoletím vyslovil prezident republiky
T. G. Masaryk souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže v nové republice a současně do funkce předsedkyně
ČSČK jmenoval Alici Masarykovou.
Ačkoli Červený kříž působí na našem území již od roku 1868,
teprve vznik republiky Československé jako suverénního státu
umožnil vznik ČSČK jako samostatné národní společnosti. ČSČK
tak byl chápán jako jeden z atributů československé státnosti.
Těšil se proto široké podpoře československé veřejnosti, pro kterou realizoval široký sociální a zdravotní program. Spolu s Československem zažíval ČSČK nejen vzestupy, ale také pády…
Český červený kříž vznikl po rozdělení Československa
v r. 1993. Navazujeme na tradice ČSČK a snažíme se stejně jako
on vyvíjet sociální, zdravotnické a humanitární aktivity ve prospěch našeho obyvatelstva. Příjemci našich služeb se ročně počítají na statisíce. Učíme laiky dovednosti poskytovat první
pomoc, vychováváme nové zdravotníky. Oceňujeme bezpříspěvkové dárce krve a propagujeme bezpříspěvkové dárcovství krve.
Pořádáme také ozdravné pobyty pro děti a seniory, šíříme znalost humanitárního práva…
Nezapomínáme ani na trpící v zahraničí – jen za posledních
pět let jsme dopravili desítky pomocí, ať již na Ukrajinu, do Nepálu či Sýrie.
Věříme, že 100. výročí bude pro ČČK impulsem k dalšímu rozvoji jeho humanitárních činností a pro naši veřejnost impulsem
k další podpoře jeho aktivit.
Oblastní spolek ČČK Náchod

BŘEZEN

MODERNIZACE TEPELNÉ SÍTĚ

Oznámení o zahájení akce

Zahájení optimalizace soustavy CZT Náchod – oblast č.1 – Plhov
innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod je investorem akce Optimalizace soustavy CZT (centrálního zásobování teplem) Náchod – oblast č.1 – Plhov a oznamuje, že v termínu od 4. 3. 2019
budou postupně zahajovány jednotlivé etapy prováděných prací. Práce budou prováděny v ul. Plhovské, na Plhovském náměstí, v ul. Za továrnou, ul. Kostelecké, ul. Příkopy a na souvisejících
pozemcích. Ukončení celého díla, práce na venkovních prostranstvích budou ukončeny do 30. 8. 2019. Protože zhotovitel bude
postupně zasahovat do komunikací a pozemků a způsobí tím
snížení počtu parkovacích míst v uvedené lokalitě, zajistil investor pro dotčené obyvatele, ve spolupráci s Městem Náchod,
vybudování 60 náhradních parkovacích míst na pozemcích bývalé Tepny a.s.
Případné, plánované výluky v topení a dodávce teplé vody budou zhotovitelem minimalizovány a dotčení obyvatelé budou
o nich s předstihem informováni v jednotlivých vchodech panelových domů, popř. v poštovních schránkách a po domluvě i prostřednictvím mailové korespondence.
Tato modernizace tepelné sítě je vyvolána potřebou:
Optimalizovat provoz tepelné sítě ve vazbě na nové provozní
podmínky Teplárny Náchod.
Snižovat tepelné ztráty rozvodů.
Obstát v konkurenčním prostředí ostatních dodavatelů energií.
Zlepšit komfort našich odběratelů za účelem nastavení požadovaných časů a parametrů teplé vody a topné vody, dle požadavků jednotlivých samospráv, a to prostřednictvím řídicích systémů nově instalovaných domovních stanic.
Rozsah prováděné akce:
Výkopové práce v komunikacích, v chodnících a v pozemcích
sídliště Plhov a souvisejících pozemcích. Po rozkrytí kanálu,
v trase, kde dnes vede podzemní, stávající teplovod z roku 1979,
bude provedeno jeho částečné odbourání demontáže a likvidace potrubí, instalace nového, předizolovaného potrubí a provedení zásypů výkopů. Dále bude pokračovat pokládka sdělovací

sítě, budou pokračovat zásypy výkopů včetně hutnění a vytvoření nových podkladních vrstev pro komunikaci a chodníky, provedení povrchů, úklidy, obnova podélného značení a předání pozemků zástupci vlastníka komunikace, chodníku, apod. Součástí
akce je výstavba nových objektových stanic v panelových domech a některých dalších domech našich odběratelů. I tam bude
snaha zhotovitele provést dílo bezvadně a prostory předat zpět
ve stejném nebo ještě lepším stavu. V ul. Plhovské bude upravena a částečně změněna trasa nadzemního teplovodního vedení.
Protože při modernizaci tepelné sítě dojde i k omezení možnosti vjezdu a parkování na uvedených pozemcích a k omezení
pohybu chodců s ohledem na ohrazené staveniště, dovolujeme
si Vás zdvořile požádat o trpělivost.
Jsme si vědomi, že tato akce bude pro vaše pracovní i osobní
aktivity znamenat určitá omezení. Děkujeme proto za vaši trpělivost a shovívavost.
O konkrétních termínech jednotlivých etap či změnách budete operativně informováni prostřednictvím internetových stránek města Náchoda – www.mestonachod.cz.
Název akce:
Optimalizace soustavy CZT Náchod – oblast č.1 – Plhov
Investor:
innogy Energo, s.r.o.
Teplárna Náchod
Hlavní manažer projektu a technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Slavík, tel: 739 539 014,
e-mail: zdenek.slavik@innogy.com
Technický dozor investora:
Jan Hilbert, tel.: 739 539 018, e-mail: jan.hilbert@innogy.com
Zhotovitel díla:
Tenza, a.s., Svatopetrská 7, 617 00, Brno
Manažer projektu
Ing. Libor Fajmon, tel.: 724 404 402, e-mail: lfajmon@tenza.cz
Koordinátor stavebních prací:
Ludvík Sibera, tel.: 725 404 437, e-mail: lsibera@tenza.cz
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AMAG, CENY NADACE

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
V tomto čísle Zpravodaje přinášíme čtenářům záběr z původního ateliéru bývalého výtvarného kroužku AMAG – snímek
byl okopírován ze vzácné Kroniky, která
je ve vlastnictví spolku. Na dvou obrázích
vpravo je pohled do současného ateliéru
spolku AMAG z.s., toho času v prostorách
kina Vesmír v Náchodě.
Aktuálně
Výstavy našich členů: Natália Mertlíková – Květy a jejich inspirace, zahradní kavárna Trees v Červeném Kostelci do
30. 3. 2019. Hana Koblížková Šálová, Průřez tvorbou od 1.–21. 3. 2019 ve vile Čerych v České Skalici (vernisáž 1. 3. od
17 hod.) a Hana Koblížková Šálová a Lubomír Zeman – Obrazy, ve foyer Sálu J. Čapka v Hronově, od 5. 3. – 29. 3. 2019.
Jiří Spíšek

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

udělila ocenění za příkladnou reprezentaci města. Ocenění byla předána
na plese Města Náchoda v sobotu 23. února v náchodském Beránku panem starostou Janem Birke
Cenu talent v oblasti sportu za rok 2018 získal:
Dorostenecký oddíl házenkářů
Ve městě Náchod se kromě jiných sportů vždy hrála i skvělá házená. Řady úspěchů a skvělých výsledků v minulosti dosáhli jak
muži, tak dorostenecké kategorie. Zatím posledním úspěchem je
postup mladších dorostenců z Náchoda, po šesti letech, do jejich
nejvyšší soutěže – dorostenecké extraligy. Zápas od zápasu se
tato parta dvanácti kluků rvala o každý bod a čím dál více tajně
snila svůj sen. A právě jeden jediný bod rozhodl o celkovém vítězství v 2. lize a jejich sen se stal skutečností. Parta kluků, kteří
jsou hrdí na to, že jsou Náchoďáci. Sestava: Tomáš Beránek, Daniel Fišer, Jiří Fišer, Adam Joudal, David Katuš, David Komárek,
Zdeněk Krčál, Tomáš Lipovský, Lukáš Novohradský, Jan Pavlík,
Ondřej Pitřinec, Jan Zetek a trenér David Novohradský, vedoucí
týmu Petr Lipovský. Gratulujeme.

Cena v oblasti sportu za rok 2018 byla předána:
Patriku Kliglovi – reprezentantovi v požárním sportu
Patrik se narodil v červnu 1997 jako jedno z dvojčat rodičům,
kteří byli od dětství členy sdružení dobrovolných hasičů. Možná právě tato skutečnost předurčila, že i on se záhy společně
s bratrem Lukášem začal aktivně zajímat o hasičskou činnost.
Patrik během času posbíral mnoho úspěchů a medailí v požárním sportu nejen za hranicemi našeho města, našeho kraje, ale
i za hranicemi naší země.

Cenu v oblasti kultury za rok 2018 byla udělena:
Hudebnímu uskupení Malina Brothers
Bratři Malinové, tedy banjista Luboš, kytarista Pavel a houslista
Josef, se společně sešli na pódiu v unikátním projektu nazvaném
Malina Brothers, ke kterému přizvali ještě kontrabasistu Pavla
Peroutku, taktéž náchodského
rodáka. Za několik posledních
dekád se objevili jako hudebníci či producenti snad na všech
důležitých albech tohoto žánru u nás. Mimo jiné spolupracovali s Robertem Křesťanem,
Pavlem Bobkem, Věrou Martinovou, Charliem McCoyem
a dalšími. Mají za sebou stovky
koncertů v ČR i v USA, natočili
tři řadová CD. V současné době
připravují exkluzívní koncert
v brněnském Sono centru, kterého se zúčastní jako host Kateřina García a Charlie McCoy.
Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho města.

LIGA PROTI RAKOVINĚ

BŘEZEN

Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod v roce 2018
Každoročně na konci předchozího roku
hodnotí svou celoroční činnost Liga proti
rakovině Náchod, zapsaný spolek, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, které již více než 20 let působí v oblasti protinádorové prevence. Prvořadým cílem
náchodské LPR je především soustavná preventivní činnost, v níž se její členové zaměřují zejména na mladou generaci – středoškolskou mládež. Součástí přednášek je
i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na fantomových modelech.
Za svůj největší úspěch v roce 2018 považují členové náchodské pobočky LPR výborný výsledek Českého dne proti rakovině,
veřejnosti známého pod názvem Květinový den. Díky spolupráci s 15 středními školami a se skauty v mnoha městech a obcích
Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska bylo dne 16. května 2018 v našem regionu prodáno celkově 12 279 kytiček a na celorepublikový účet sbírky bylo posláno 278 174 Kč! V celostátní statistice 58 organizací se umístila
náchodská LPR na vynikajícím 5. místě v počtu prodaných kytiček a podle celkového výtěžku Květinového dne na 6. místě!
Je to úctyhodný výkon a čest pro celý region. Stojí za ním veliký
kus práce členů Ligy proti rakovině Náchod a spolupracujících
subjektů i tradičně vstřícné přijetí obyvatel. Zároveň je také důležité, že významná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu, především pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

OMLOUVÁME SE
V únorovém čísle na str. 6 byl chybně uveden titulek „Kniha
roku 2018“. Správně měl být titulek k článku „Vyšel Danny 2018“.
Děkujeme za pochopení.

2

HODINY – přesně tolik trvalo devatenáctiletému mladíkovi z
Královéhradecka, než vymámil erotické fotografie z dvanáctileté
Petry a další 4 HODINY zabralo, než ji přesvědčil k pohlavnímu styku.
Jak tomu předejít?
Jak pochopit jejich uvažování?
Jak dětem vysvětlit, aby si nezahrávaly se svou budoucností?

„DĚTI V PASTI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ“
mluví preventista Policie ČR: kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, mladý youtuber Vojta Plachetka
a studentky Univerzity Hradec Králové, Katedra sociální patologie a sociologie

PRO RODIČE
13. BŘEZNA OD 17 HODIN
AULA JIRÁSKOVA GYMNÁZIA NÁCHOD
ZDARMA
Pořádá: Tým pro mládež Náchod ve spolupráci s Policií ČR, městem Náchod a projektem Rozvoj vzdělávání
na Náchodsku - MAP 2

Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost příznivě nakloněna našim projektům. Již nyní probíhá intenzivní příprava
na letošní ročník Květinového dne, který proběhne ve středu
15. května 2019. Zároveň bychom v našich řadách rádi uvítali
nové zájemce o dobrovolnickou práci v naší organizaci, protože akcí a aktivit je opravdu dost! Pokud nám chcete v naší činnosti pomoci, ozvěte se, prosím na kontaktní tel. 605 244 562.
Naše občanské sdružení se na sklonku minulého roku přestěhovalo a nyní sídlí na adrese Pražská 1759 (areál Hamra).
MUDr. Vladimír Müller, Ing. Libuše Kučerová, Mgr. Renata Lelková

Koncert Petry Černocké
Oblastní charita Červený Kostelec zve na benefiční koncert
známé zpěvačky Petry Černocké. Za doprovodu kytaristy Jiřího Pracného zazní oblíbené písně. Pořad tradičně vychází ze
schopnosti Petry Černocké vtipně konverzovat s publikem.
Koncert proběhne 11. 4. 2019 v 19:00 v Divadle J. K. Tyla
Vstupné: 250 Kč / důchodci, studenti a děti 150 Kč
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8. Regionální veletrh FFM v Náchodě
Ve středu 13. 2. 2019 pořádala naše škola v nádherném prostředí náchodského Beránku již 8. regionální veletrh fiktivních
firem. Veletrhu se zúčastnilo celkem 19 firem nejenom z našeho
regionu. Kromě pěti firem z naší školy k nám přijely firmy z Trutnova, Pardubic, Vysokého Mýta, Kostelce nad Orlicí a Janských
Lázní. Mohli jsme si tak fiktivně nakoupit exotická zvířata, dorty, květiny, popcorn, volnočasovou obuv. Dále jsme mohli navštívit čajovnu, koupit si zájezd nebo se nechat ostříhat.
Ve velké konkurenci se naše firmy rozhodně neztratily. Fiktivní firma T-Scroom (čajovna) dostala ocenění Nejsympatičtější firma veletrhu a zároveň skončila na děleném 2.–3. místě v soutěži
o Nejlepší firmu. Firma Joy Force (cestovní kancelář) se umístila
na 1. místě v soutěži o Nejlepší katalog. Veletrh vyhrála a v soutěži o Nejlepší firmu veletrhu se na 1. místě umístila cestovní
kancelář PrimaTrip, která organizuje zájezdy do zábavných parků a do míst spojených s filmy a seriály.
Děkujeme všem účastníkům za skvělý den a těšíme se již na
9. ročník.
Ing. Šárka Posnarová

ze tří kategorií. Svým úžasným stánkem v duchu čajovny, který zástupci fiktivní firmy vybudovali, zaujali nejen hodnotitele,
ale i ostatní účastníky veletrhu. Vysloužili si tak ocenění za Nejsympatičtější fiktivní firmu celého veletrhu. V soutěži o Nejlepší firmu první místo T-Scroomu uteklo pouze o jeden bod, a tak
tedy obsadil celkové 2. místo z 19 firem. Za celou fiktivní firmu
bych chtěl poděkovat všem hodnotitelům a příznivcům za jejich
hlasy a podporu, kterou nám projevili.”
Vojtěch Pročko, asistent ředitele T-Scroom

„Dne 13. 2. 2019 se fiktivní firma T-Scroom, s. r. o. zúčastnila
8. ročníku Regionálního veletrhu fiktivních firem v náchodském
Beránku. Fiktivní firma T-Scroom zabývající se výrobou, prodeje a distribucí čaje, se rozhodla do Beránku přenést atmosféru
asijské čajovny. Pod vedením ředitele Patrika Diana se tým naší
školy složený ze studentů 4. ročníku oboru Informační technologie nebál chopit příležitosti a dal do soutěží vše. Tomuto čistě
mužskému týmu se tak podařilo zapůsobit a uspět hned ve dvou

Ohlédnutí
za rokem plným změn
Společnost Hašpl může
být pro někoho neznalého
možná trochu zjevením: firma z východních Čech, která svými výrobky zásobuje
evropský trh. Firma, kterou
mnozí znají jen jako výrobce hřebíků, ale jejíž portfolio je v současnosti mnohem, mnohem širší.
Firma, která odstartovala z machovské stodoly na jednom hřebíkovém
automatu se během let vyšvihla na lídra ve svém
oboru. V Evropě bychom
marně hledali výrobce s podobným zaměřením a stejnou výrobní kapacitou. Firma, která ukazuje, že i z malého městečka na samých hranicích republiky se dá dělat velký byznys.
Od prvních vyrobených a vyexpedovaných hřebíků už
uplynulo více jak čtvrtstoletí, tak se pojďme podívat, co pro
firmu znamenal rok 2018.
„Rok 2018 byl pro nás rekordní a přelomový v mnoha ohledech“, shrnuje ve stručnosti Karel Langr, předseda představenstva, a pokračuje: „V uplynulém roce došlo k dramatickému navýšení tržeb; přiblížili jsme se až k hranici tři čtvrtě

miliardy korun. Je to obrovský nárůst oproti roku 2017 a pro
nás je to potvrzením, že investice, které jsme v uplynulých
letech udělali, byly krokem správným směrem“.
Investice směřovaly do několika oblastí: především šlo
o zefektivnění výroby, které umožnil nákup hřebíkového
automatu, v současnosti nejvýkonnější technologie svého
druhu na světě. Firma Hašpl se nákupem dánské technologie v hodnotě přes 9 mil. Kč přizpůsobila aktuální poptávce
po tomto zboží.
Druhou oblastí, kam investice směřovaly, byl nákup manipulační techniky pro výrobu i velký centrální sklad v Hynčicích, kam se před nedávnem přestěhovaly veškeré sklady,
distribuce a logistika. Areál v Hynčicích další rozsáhlé investice teprve čekají, na letošní a následující rok se chystá zásadní rekonstrukce zastaralého a v mnoha ohledech nevyhovujícího areálu.
Velkým průlomem, který také v nemalé míře přispěl k navýšení tržeb, bylo spuštění nového E-shopu s kompletním
sortimentem. Ocenili ho nejen koncoví zákazníci, ale zejména stávající obchodní partneři, kterým pomáhá pružně reagovat na aktuální poptávku. „Počet zrealizovaných objednávek s novou aplikací raketově stoupl a potvrdil tak, že čas,
který jsme vývoji internetového obchodu věnovali, se vyplatil“, shrnuje Karel Langr.
A jak je to s lidskou pracovní sílou, napadne člověka pohybujícího se ve strojařském prostředí, kde je šikovných lidí
stále nedostatek? „Personální otázku jsme v uplynulém roce
řešili také často a stejně jako v jiných firmách s technickým
zaměřením, ani u nás to nebyla otázka jednoduchá. Podařilo se nám však stabilizovat kvalitní tým, kterému věříme a s nímž bychom rádi realizovali další cíle, které jsme si
na příští měsíce a roky stanovili. Firmě se daří, tak proč bychom si nevytyčili vysoké mety?“, uzavírá předseda představenstva.
A tomu nezbývá než držet pěsti.
Foto: Karel Langr, předseda představenstva Hašpl a.s.

GALERIE

BŘEZEN

ŠMEJDI (nejen) ZA DVEŘMI
V minulém roce jsme v občanské poradně řešili nespočet případů, kdy se na nás obraceli klienti s problémy s dodavateli energií či aukčními společnostmi.
Odstoupení od smlouvy nebývá vždy jednoduchá záležitost
a ne vždy je možné se zcela vyhnout zaplacení smluvní pokuty.
Z tohoto důvodu je dobré vědět, jak se zachovat v situaci, kdy
vám někdo zazvoní u dveří či vás kontaktuje telefonicky. Smlouvu lze totiž uzavřít i po telefonu…
JAK JEDNAT S PODOMNÍMI PRODEJCI:
1. Před otevřením zjistěte, kdo je za dveřmi – zaměstnanci
ČOI či jiných úřadů energie neprodávají, pozor si také dejte
na různé podomní průzkumy.
2. Do bytu cizí osobu nikdy nepouštějte, jednejte s ní na chodbě.
3. Požádejte, aby se vám osoba dostatečně představila (průkaz totožnosti), ptejte se, zda se bavíte přímo s dodavatelem
nebo jen se zprostředkovatelem energie – je v tom velký rozdíl.
4. Neposkytujte cizí osobě dokumenty (např. smlouvy o dodávkách elektřiny, SIPO, vyúčtování energií), ze kterých by
mohla vyčíst osobní údaje a dále je využít.
5. Neberte si žádné dárky, odmítejte služby „za určitých podmínek zdarma“ (např. LED žárovky, neplacené poradenství
aj.).
6. Jestliže prodejce poruší zákaz podomního prodeje, volejte
městskou či státní policii!
7. Nepřijímejte hovory z neznámých čísel, při přijetí hovoru
se hned zeptejte, s kým hovoříte.
8. Během hovoru se k ničemu nezavazujte, nesdělujte informace o sobě ani o svém dodavateli energie.
9. Zjistěte si od volajícího, kde získal vaše telefonní číslo a požádejte jej o vymazání všech údajů o své osobě.
10. Nikdy nepodepisujte nic, co si nepřečtete nebo čemu nerozumíte.
11. Nepodepisujte prázdný list papíru.
12. Nikdy se nezúčastňujte žádných aukcí energií.
13. Případné spory s dodavatelem neodkládejte – jednejte
hned.
Řešíte spory se zprostředkovateli či dodavateli energií? Kontaktujte nás.
Obrátit se na nás můžete i v případě, že řešíte problémy s bydlením, se zaměstnavatelem, v rodině (rozvod, výživné, domácí
násilí), exekuce a dluhy, reklamaci, trestnou činnost, dědictví aj.
Kontaktovat nás můžete na tel. č. 734 370 960 nebo e-mailem
na opnachod@ops.cz. Další informace o nás najdete na www.
ops.cz. Občanská poradna Náchod sídlí na adrese: Weyrova 3,
Náchod. Ideální je se na konzultaci předem objednat. Poskytování služeb je bezplatné.
Mgr. Lenka Sedlářová, odborná sociální poradkyně

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Tkáň
Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou
Výstava představuje unikátní soubor informelních tendencí šedesátých let 20. století. Připomíná přelomová díla a významné umělce naší tehdejší výtvarné scény. 26. 1. – 17. 3.
Miroslav Vystrčil – Retrospektiva
(ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Chebu)
Sochař Miroslav Vystrčil (1924–2014) patří k silné generaci,
která začala studovat hned po druhé světové válce. Postupně
u něj zcela převážily realizace pro veřejný prostor. V 60. letech
navrhl několik pozoruhodných filmových plakátů.
26. 1. – 17. 3.
Josef Pokorný (1901–1944). Výtvarné návrhy pro užité
umění
Josef Pokorný, jedna ze zapomenutých osobností náchodského
kulturního života, pedagog a všestranný výtvarník, organizoval a vedl rukodělné a umělecké dílny na místních chlapeckých školách. Společně se svými žáky se věnoval nejen práci
se dřevem, ale i propagační grafice. 26. 1. – 17. 3.
Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Miroslav Vystrčil / Retrospektiva.
Dílna s názvem Kašny a pítka se uskuteční v sobotu 9. března v prostorách galerie od 14 do 16 hodin. Budeme modelovat
z hlíny, sádry, drátů a dalších materiálů prostorové objekty,
které by mohly být zasazené do veřejného prostoru.
Určeno pro rodiče s dětmi od 5 let, mladší sourozenci jsou
také vítáni, podle svých možností a chuti se mohou dílny
účastnit. Doporučujeme pracovní oděv.
Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka 7. března na adrese: info@gvun.cz, nebo telefonicky 491 427 321. Na setkání
s Vámi se těší Veronika Mesnerová. Více informací na www.
gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod.
Edukačně-výtvarný program pro všechny školní věkové
skupiny k výstavě Tkáň – informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou (28. 1. – 15. 3.)
Vrásky a trhliny, rýhy a pukliny
Vstupte do nitra vystavených obrazů. Individuální tvorba
umělců je závislá na osobním prožívání vlastní existence.
V programu budeme s dětmi a žáky přemýšlet o tom, jací jsou
oni sami a jaké jsou jejich vlastnosti. Vlastní vizuální i životní zkušenosti nás zavedou k tvorbě strukturální abstrakce.
Inspirací pro vlastní tvůrčí činnost nám budou struktury neživých materiálů. Trhlinami, rýhami a puklinami vytvoříme
matrice pro výsledné otisky. Program vychází ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.
Rezervovat program můžete e-mailem na adrese info@gvun.
cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216. Více na www.
gvun.cz a facebook.com/galerienachod.

MĚSTO OPOČNO VYPISUJE
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
– na vedoucí/vedoucího odboru výstavby MÚ Opočno
Termín nástupu 1. 6. 2019 (nebo dle dohody).
Uzávěrka příhlášek 15. 3. 2019.

– na ředitele/ředitelku Základní školy Opočno
Termín nástupu od 1. 8. 2019 (nebo dle dohody).
Uzávěrka přihlášek 30. 4. 2019 do 10:00.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.OPOCNO.CZ
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NEJVĚTŠÍ PRODEJNA
ZDRAVÉ VÝŽIVY
V NÁCHODĚ A OKOLÍ
V naší prodejně zdravé výživy pro Vás nabízíme:
Přes 2000 kvalitních produktů včetně zdravých potravin,
ekodrogerie a kosmetiky s certifikacemi: BIO, BEZ LEPKU,
VEGAN, VEGETARIÁN, BEZ GMO, RAW, DIA a PALEO
Čerstvé pečivo a bezlepkové pečivo
Širokou nabídku všech druhů čajů a také dárkových čajů
Dětský koutek, děti jsou u nás šťastné a Vy můžete nakupovat
Produkty vhodné pro děti, rodiče i sportovce
Denně nové SLEVY, AKCE a NOVINKY
Tesíme se.
Poradenství s výběrem produktů
Prijdte nás navstívit.

NAJDETE NÁS ZDE:
Kamenice 132, 547 01 Náchod
Náchod

Kamenice

ice

n
lov
o
V

604 647 770
www.mojezv.cz
nachod@mojezv.cz
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Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují
kancelář: Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí
www.mas-stolovehory.cz

Podpoříme vaše projekty i v roce 2019
Místní akční skupina (MAS) Stolové hory vyhlásila na počátku
roku několik výzev a další plánujeme vyhlásit na jaře. O tom, že
jsou zaměřeny na zlepšení kvality života na venkově, což je poslání MAS, svědčí následující řádky.
Budeme vybírat nejlepší žádosti o dotaci v rámci Programu
rozvoje venkova (PRV). Jistě mnohé z vás v souvislosti s touto
zkratkou napadne pouze zemědělství, ovšem PRV zahrnuje i dotační tituly určené pro lesníky (či majitele lesů o minimální výměře 3 ha) a také pro živnostníky a malé firmy. Místní zemědělci
mohou žádat o podporu na investice do staveb, strojů a technologií v živočišné i rostlinné výrobě. V oblasti lesnictví můžete
přes MAS žádat finanční prostředky ve výši 50 % na nákup stroje ke zpracování potěžebních zbytků, pořízení stroje pro sortimentaci a pořez dříví nebo na investice do výstavby či modernizace dřevozpracujícího provozu. Dotaci nabízíme i podnikatelům
a malým firmám v různých oblastech, jako jsou elektoinstalační
a instalatérské práce, výroba nábytku, nápojů, potravinářských
a cukrářských výrobků, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, činnosti cestovních kanceláří a agentur,
administrativní a kancelářské činnosti nebo opravy počítačů.
Pokud chcete rozvíjet své podnikání například formou modernizace provozovny, kanceláře nebo malého penzionu či si pořídit
stroje nebo technologie, tak je tato nabídka určená právě vám.
Pro ilustraci uvádíme i projekty, které jsme již podpořili: pořízení IT vybavení a specializovaného softwaru do firmy zpracovávající energetické audity a posudky, nákup automatické olepovačky do truhlářské dílny nebo dovybavení rodinného penzionu
průmyslovou pračkou.
Na výsadbu dřevin na území MAS a současně na území CHKO
Broumovsko nabízíme více než 1, 3 mil. Kč. Konktrétně se jedná
o výsadbu stromořadí, remízů, založení nebo obnovu krajinného prvku, založení a zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES. Nově v této výzvě mohou žádat i fyzické osoby
nepodnikající.
Další dvě výzvy se týkají hasičů. Finanční prostředky nabízíme na výstavbu, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic jednotek požární ochrany. Zároveň podpoříme pořízení specializované techniky a věcných prostředků
pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek
a masivních námraz a pro výkon činností spojených s extrémním suchem. Obě výzvy jsou zaměřené na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III.
Kontakt a bližší informace najdete na webu www.mas-stolovehory.cz nebo na FB MAS Stolové hory.
Mirka Soldánová

Literární toulky
Kladským pomezím
Březen je měsícem knihy i internetu. Oběma zdrojům informací a zábavy se v dnešním tipu na výlet nevyhneme, protože
moderní turista většinou čerpá informace v papírové i digitální formě. Naopak je ideální tato dvě média využít k tomu, abychom si zážitek z našeho poznávání užili naplno.
Kladské pomezí má přízvisko „Krajina příběhů“ a při letmém
pohledu do knihovny na díla Škvoreckého, Němcové, bratří Čap-

MAS STOLOVÉ HORY
ků a Jiráska nemůžeme než
souhlasit. Romantická údolí,
skalní města, zámky i hluboké lesy nabízí spisovateli s dostatkem fantazie ideální prostředí, kam zasadit své dílo.
Proto, abychom na chvíli viděli náš kraj očima slavných
spisovatelů, nemusíme znovu pročítat celé jejich obsáhlé dílo, ale využijeme možností 21. století. V Informačních
centrech regionu nalezneme
papírové průvodce a mapy,
které nám pomohou s orientací v životě autorů i s hledáním míst spjatých s jejich dílem.
V náchodském „íčku“ si můžeme kupříkladu vyzvednout Průvodce Náchodem Josefa Škvoreckého od Aleše Fetterse. Jak už název napovídá, projdeme s ním spisovatelovo rodné město a porovnáme, jak moc se liší od literárního Kostelce z Prima sezóny
a Zbabělců. V českoskalickém informačním centru na nás čeká
mapa Babiččina údolí s místy spojenými s legendární prózou Boženy Němcové. V hronovském IC nám pak poradí, kde naleznete
Jiráskovo Padolí, proslavené čtyřdílnou kronikou U nás.
Na závěr tu máme ještě jednu lahůdku. Díky projektu Čapek
můžeme objevit místa v Královéhradeckém kraji spojená s Helenou, Josefem a Karlem Čapkovými. Kde řádil loupežník Lotrando a mnoho dalšího se dozvíme hned ze dvou zdrojů. Prvním
je papírová mapa Čapek, kterou seženeme v informačních centrech, druhým je webový portál www.karelcapek.cz. Tam se dozvíme také o aktualitách spojených s dílem sourozenců, ať už
jde o chystané divadelní či filmové adaptace, výstavy Josefových
výtvarných děl nebo tematické přednášky.
Inspirace k zážitkům máme pro měsíc březen dostatek. Tak
tedy vzhůru do Krajiny příběhů!
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – březen 2018
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
2. 3. 2019 11.00 SKK Primátor Náchod – KK Zábřeh
16. 3. 2019
11.00 SKK Primátor Náchod – Sokol Duchcov
23. 3. 2019
11.00 SKK Primátor Náchod – KK Slavia Praha
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
9. 3. 2019 10.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Bižuterie Jablonec n.N.
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
9. 3. 2019 14.00 TJ Červený Kostelec
– TJ Lokomotiva Trutnov
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
2. 3. 2019 15.00 SKK Primátor Náchod – TJ Sokol Benešov
16. 3. 2019
15.00 SKK Primátor Náchod – TJ Sparta Kutná Hora
23. 3. 2019
15.00 SKK Primátor Náchod – TJ Dynamo Liberec
Východočeský přebor: (hrací den – pátek)
1. 3. 2019
17.00 SKK Primátor Náchod B – Sokol Rybník
15. 3. 2019 17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Svitavy B
22. 3. 2019 17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Hradec Králové B
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
1. 3. 2019
19.30 SKK Primátor Náchod C – TJ Tesla Pardubice B
15. 3. 2019 19.30 SKK Primátor Náchod C – TJ Tesla Pardubice C
29. 3. 2019 19.30 SKK Primátor Náchod C – KK Přelouč B

Neregistrovaní
kuželkáři znají vítěze
V sobotu 16. února 2019 se v sále MÚ
ve Velkém Poříčí uskutečnilo slavnostní
vyhlášení výsledků již 46. ročníku turnaje
neregistrovaných kuželkářů o „Pohár ředitele pivovaru PRIMÁTOR Náchod“. Tento
největší a nejstarší sportovní turnaj pro
neregistrované sportovce v ČR i letos přepisoval rekordy. Celkem se do tříměsíčního zápolení zapojilo 84 družstev, ve kterých se vystřídalo 478 hráčů (z toho 100
žen). Mezi řadou vynikajících výkonů vyčnívá především nový rekord turnaje jednotlivců v kategorii mužů, který má od letošního ročníku hodnotu vynikajících 325
kuželek a jeho držitelem je fotbalista Marcel Hájek z družstva REAL Dobruška. Celkovým vítězem turnaje se stalo družstvo
MARTA Dobruška A, která obhájila loňské vítězství. Druzí skončili Krákoráci,
třetí místo patří REALU Dobruška. MARTA Dobruška a Krákoráci budou náš turnaj reprezentovat na Mistrovství ČR neregistrovaných. Na slavnostním večeru
byli oceněni i vítězové dalších lig – PRIMÁTOR Náchod (2. liga), Švagři A (3.), KSK
Průhon (4.), MARTA Dobruška B (5.), Coby
Dup A (6.), Tygři Orlických hor (7.), ASSPRO
Náchod (8.), Coby Dup B (9.), Houba team D
(10. – skupina A) a Trigoni (10. – skupina
B). Vítězi mezi jednotlivci se stali Marcel
Hájek v kategorii můžů a Nikola Basarabo-

vá (Hotel Hynek) v kategorii žen. Na slavnostním večeru byl přítomen i Vlastimil
Pásler – muž, který nechyběl (jako již jediný) na startu žádného ročníku. Jediné
družstvo, které hraje turnaj od začátku,
je ATAS Náchod (bývalý MEZ).
Celé vyhlášení, stejně jako celý turnaj,
se velmi vydařilo. Každé družstvo obdrželo věcné ceny, pohár, diplom a jako tradičně brožuru s celkovými výsledky a statistikami-skvělou práci tiskařů z Integrafu
Náchod. Velké poděkování patří městysu Velké Poříčí za nabídku uspořádat akci
v jejich sále. Celkové výsledky naleznete
na internetových stránkách náchodských
kuželkářů www.kuzelky.nachod.net.
Náchodští kuželkáři děkují všem účastníkům turnaje a již nyní se těší na příští,
již 47. ročník, tohoto velmi populárního
turnaje „O pohár ředitele pivovaru PRIMÁTOR Náchod“.

DLNK CUP 2019
Dne 17. 2. 2019 se v náchodské hale Plechárna konal fotbalový turnaj DLNK Cup
2019, který uspořádal tým FK Náchod, pro
kategorii U10. Náchodský tým malých fotbalistů zde změřil své síly a dovednosti
s několika týmy z jiných krajů a podařilo se zajistit i 2 týmy z Polska. Turnaj měl
rychlý spád, hráči nemuseli čekat dlouho na své zápasy a stále předváděli skvělé výkony. Do posledního zápasu turnaje
nebylo rozhodnuto o celkovém umístění
týmů, což dokazuje vyrovnanost jednotlivých celků. Náchodští hráči bojovali v každém zápase a ani v jednom nepolevili
ze svého úsilí předvést to nejlepší, co se
dosud naučili. Kdo v neděli navštívil tento turnaj, viděl v každém zápase skvělé
výkony všech hráčů, bojovnost, a hlavně
chuť hrát fotbal. Nakonec se klukům z Náchoda podařilo turnaj vyhrát a zaslouženě si převzali zlaté medaile. Velké poděkování patří všem rodičům za přípravu

turnaje, generálnímu sponzorovi DLNK
Systems a dalším sponzorům firmám Wimex s.r.o., řeznictví U Vacků Studnice, Primátor a.s. a Auto Hotárek s.r.o.
Konečné pořadí turnaje: 1. FK Náchod,
2. Orlik Klodzko, 3. TJ Červený Kostelec,
4. MFK Trutnov, 5. MKS Polonia Stal Swidnica, 6. 1. FK Nová Paka, 7. MFK Most, 8. TJ
Spartak Police nad Metují.
Hráči Náchoda: Jirouch, Hubálek, Hejzlar,
Kotlan, Kochanek, Vlášek, Matějů, Kašpar,
Klimeš, Brezsko, Vacek, Linek

Krytý plavecký bazén Náchod
Plavání pro veřejnost o jarních prázdninách 2019:

Krytý plavecký bazén
Plavání pro veřejnost
o jarních prázdninách 2019

pondělí 4. 3. 5.30–7.30 13.30–15.00 16.00–19.00
15.00–16.00
kondiční cvičení
5:30-7:30 13:30-15:00
16:00-19:00
		
19.00–20.00
aquaaerobik
15:00-16:00 kondiční
cvičení
úterý 5. 3. 5.30–7.30
19:00-20:0013.30–20.00
aquaaerobik
středa 5.3.
6. 3. 5.30–7.30
úterý
5:30-7:30 13.30–19.00
13:30-20:00
středa
6.3.
5:30-7:30 13:30-19:00
		
20.00–21.00
vozíčkáři
20:00-21:0013.30–20.00
vozíčkáři
čtvrtek 7. 3. 5.30–7.30
čtvrtek
5:30-7:30 13.30–20.00
13:30-20:00
pátek 7.3.
8. 3. 5.30–7.30
pátek
8.3.
5:30-7:30 13:30-20:00
		
12.00–13.30
rehabilitační		
12:00-13:30 rehabilitační
sobota 9. 3. 13.00–18.00
neděle 10. 3. 13.00–18.00 18.00–21.00 nudi
		
pondělí
4.3.

sobota 9.3.
13:00-18:00
Provoz sauny
neděle
10.3. nezměněn.
13:00-18:00 18:00-21:00 nudi
Provoz sauny nezměněn .

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
 pondělí 4. 3. 2019
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 úterý 5.3.2019
od 10.00 hod. do 12.00 hod.
 středa 6.3.2019
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 čtvrtek 7.3.2019
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 pátek 8.3.2019
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 sobota 9.3.2019
 od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 neděle 10.3.2019
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
www.zimni-stadion-nachod.cz

Tel: 774 405 261

zimni.stadion@mestonachod.cz

BŘEZEN

Přehled kulturních akcí

v březnu 2018 v Regionálním muzeu Náchod

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až
po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek vojáčků čsl. Armády první republiky v miniatuře Měli jsme se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Organizované
výpravy lze objednat na tel. čísle 777 764 654 nebo na e-mailu
muzeumna.expozice1@seznam.cz. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod..
Falešné hranice Akce „Kámen“
Panelová výstava o akci s názvem Kámen, kterou připravila StB,
aby mohla vyslýchat vyhlédnuté osoby na falešných německých
celnicích v domnělých úřadovnách americké vojenské kontrarozvědky. Nešlo o náhody, nýbrž o široce uplatňovaná opatření
bezpečnostního aparátu, který skrytě porušoval vlastní zákony. Záměrem autorky je přiblížit rafinovanost, která se v chápání státně bezpečnostní práce stávala samozřejmostí. Navzdory
faktu, že se jednalo o nejutajovanější represivní akce komunistického režimu, odhaluje nové oběti i pachatele, nastiňuje vývoj akce „Kámen“ v čase i prostoru, dokládá škálu důvodů pro
její využití. Unikátní archivní materiály konfrontuje s pozdějšími výpověďmi svědků, postupy tajné policie tak představuje v novém světle.
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. Vstup ZDARMA.
Jiří Jan Oktavián Farský: Kterým se nikdo neklaní…
Muzeum Náchodska vás zve na výstavu obrazů a kreseb Jiřího Jana Oktaviána Farského (1935–2017), která se bude konat
v Broučkově domě na náchodském náměstí. Výstava bude zahájena vernisáží 28. 3. v 17 hodin a potrvá do 31. května. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. Ve dnech 29.–31. 3. je
vstup do muzea ZDARMA.
Z formy na stůl – jak se odlil porcelánový hrnek
Výstavní síň muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) na výstavu
užitného porcelánu 26. března 2019 od 15 hodin proběhne komentovaná prohlídka s malou ukázkou výroby. Vstup ZDARMA.
Výstava potrvá do 31. 3. 2019. Otevřeno denně mimo pondělí
9–12, 13–17 hod.
Dekorace porcelánu – tvořivá dílna
Na výstavě Z formy na stůl – jak se odlil porcelánový hrnek, je
k vidění dekorované zboží různými technikami. Jednou z možností je dekorace barvami na glazuru. Pokud vás láká seznámit
se s touto technikou, přijďte si vytvořit vlastní dekor na porcelán. K dispozici budou barvy, pomůcky a porcelánový hrnek. Dekorované výrobky po výpalu nad 800 °C můžete používat běžným způsobem nebo využít jako originální dárek. Techniku
hravě zvládnou všichni tvořiví návštěvníci i děti v doprovodu
dospělých. Případně můžete přinést vlastní porcelán.
Kdy: 16. března 2019, od 9 do 13 hodin. Kde: Náchod – přednáškový sál muzea v 1. patře Staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí. Cena: 200 Kč/osoba. Z důvodu omezené kapacity si prosím zarezervujte místo do 14. 3. 2019 na tel.: 491 423 248 nebo
kumstova@muzeumnachodska.cz
Sbírka předmětů z období ČSSR
Staré věci nepatří do starého železa
Muzeum Náchodska vyhlašuje sbírku předmětů z éry ČSSR. Pro
připravovanou výstavu hledáme především vybavení na dovolenou, fotografie a pohledy. KDY: 19. 3. 2019 (15.00–16.00 hod.)
KDE: v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp.
1) na Masarykově náměstí v Náchodě. Za váš zájem a podporu

MUZEUM
předem děkujeme! Více informací: www. muzeumnachod.cz a Fb
Regionální muzeum v Náchodě
Tužme se! 150 let Sokola v Náchodě
Muzeum Náchodska pořádá do dubna 2019 sbírku věcí, které se
vztahují k sokolskému hnutí. Dárci mohou nosit kroje, cvičební
úbory, náčiní, fotografie, odznaky i jiné předměty, které ilustrují historii i současnost spolku.
Předměty ze sbírky budou nejprve využity při přípravě výstavy
zaměřené na připomenutí vzniku Sokola v Náchodě před 150 lety
a následně budou používány i při dalších výstavách. Přinést je
můžete kdykoliv do muzea (vždy se jménem dárce a kontaktem
na něj) nebo ve vyhlášených termínech přímo na osobní schůzky s muzejními kurátory. KDY: 19. 3. 2019 (15.00–16.00 hod.)
KDE: v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice
(čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě. Za Váš zájem a podporu předem děkujeme! Více informací: www. muzeumnachod.
cz a Fb Regionální muzeum v Náchodě
Pevnost Dobrošov v březnu
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. V březnu je možnost prohlídky ve všední dny, a to POUZE na objednávku s dostatečným předstihem, přičemž minimální počet zájemců
o návštěvu pevnosti je pět osob. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, či elektronicky: pevnost.dobrosov@
seznam.cz.
Náchodské muzejní sedánky
Tajemství hradu Vlčinec, aneb jak nepsat historii
Beseda z cyklu Náchodské muzejní sedánky – 6. března 2019
Muzeum Náchodska zve ve středu 6. března 2019 do přednáškového sálu v prvním patře staré radnice na Masarykově náměstí
v Náchodě na besedu s archeologem a historikem Mgr. Janem Tůmou. Na příkladu hradu Vlčinec, jehož nepatrné zbytky dodnes
najdeme u Police nad Metují, představí nejen poslední poznatky
o této archeologické lokalitě, ale především ukáže, jak by historik neměl postupovat při psaní historických pojednání. Beseda
začne v 17.00 hodin, vstupné je dobrovolné. Pro účastníky bude
připraveno i malé občerstvení.
Muž z lidové písničky
– Ernst Gideon svobodný pán von Laudon
Přednáška z cyklu Náchodské muzejní sedánky – 3. dubna 2019
Muzeum Náchodska zve ve středu 2. dubna 2019 do přednáškového sálu v prvním patře staré radnice na Masarykově náměstí v Náchodě na přednášku věnovanou postavě Ernsta Gideona
svobodného pána von Laudon a jeho působení na Náchodsku
a Policku. Přednáška začne v 17.00 hodin, vstupné je dobrovolné. Pro účastníky bude připraveno i malé občerstvení a ukázky
dobových zbraní ze sbírek muzea.
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
2. 3. a 3. 3.
		
9. 3. a 10. 3.
		
16. 3. a 17. 3.
		
23. 3. a 24. 3.
		
30. 3. a 31. 3.
		

MUDr. Jan Klimek		
Náchod		
MDDr. Martin Kyselý – Frydent s.r.o.
Nový Hrádek		
MUDr. Jana Malíková
Náchod		
MDDr. Jan Petřík – P3K DENTAL s.r.o.
(Pasáž Magnum), Náchod
MUDr. Eliška Pištorová
Nové Město nad Metují

PROGRAM
březen

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 1. března
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
otevřená dílna od 16 do 18 hodin, tvoření z keramické hlíny vhodné pro děti i dospělé, děti do 6 let v doprovodu rodičů,
s sebou pracovní oděv, přezůvky, vstupné
dospělý 50 Kč ,dítě 30 Kč informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
neděle 3. března – NERFKOVÁ BITVA
spousta zábavy a střelby nerfkami /možno zapůjčit/, pro děti od 6 do 15 let, program od 13 do 17 hodin, cena 120 Kč,
informace Antonín Koutský, tonda@deckonachod.cz, tel. 739 548 954
sobota 16. března
– KURZ MALBY NA PLÁTNO – KVĚTINY
celodenní workshop malby akrylovými barvami, lektorka Věra Voltrová, pro
zájemce od 12 let, program od 9 do 16
hodin, s sebou pracovní oděv, přezůvky, cena 1200 Kč (členská cena 1000 Kč)
v ceně kurzu je plátno a další pomůcky,
káva a čaj, informace Bc. Tereza Išová, tel.
774 223 296
sobota 16. března
– SOBOTA S ANGLIČTINOU
Mláďátková sobota pro děti od 6 do 12 let,
program od 9 do 15 hodin, hravá výuka
angličtiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou
vybavený penál a přezůvky, přihlášky do
15. 3., cena 170 Kč, (strava, materiál, pojištění), informace PhDr. Jaroslava Nývltová,
jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291
neděle 17. března
– BREAK DANCE SOUTĚŽ BBOY ASSASSIN
taneční soutěž v break dance stylu, děti,
začátečníci, profi, v porotě Bboy Johny Fox
– Španělsko, Bboy Gregory – Polsko, Bboy
Joe – Česko, vstupné 100 Kč, informace Jaroslav Karásek, tel: 775 22 919
pátek 29. března
– PROMÍTÁNÍ A PLASTIC OCEAN
promítání dokumentu o dopadu plastu na
světové oceány, pod záštitou Greenpeace
ČR, film v angličtině s českými titulky, od
19 hodin, vstup zdarma, informace Mgr.
Daria Sitko, tel. 774 223 298.
sobota 30. března
– KURZ KRESBY ZENTANGLE

Stomatologická pohotovost
Českých bratří 407
Tel.: 491 427 603
Rokolská 123
Tel.: 495 217 195
Denisovo nábřeží 665,
Tel.: 491 428 885
Kamenice 113
Tel.: 724 086 199
Komenského 72,
Tel.: 491 472 923

workshop kreativní kresby s lektorkou Věrou Voltrovou, pro zájemce od 12 let, program od 9 do 15.30 hodin, s sebou pracovní oděv, přezůvky a svačinu, cena 800 Kč
(členská cena 500 Kč), v ceně kurzu káva,
čaj a sada pomůcek na kresbu, přihlášky
do 25. 3. informace Bc. Tereza Išová, tel.
774 223 296
sobota 30. března – HODINA ZEMĚ
Náchod se opět připojuje k celosvětovému
happeningu na podporu ochrany životního prostředí – Zhasněte na jednu hodinu
světla a vypněte co nejvíce elektrických
spotřebičů, program od 20.30 do 21.30
hodin na Masarykově náměstí, symbolické zapálení svíček, vystoupení tanečních
skupin, žonglování s ohněm, hudební vystoupení, informace Mgr. Daria Sitko, tel.
774 223 298

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
pátek 1. března – ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI
třetí lekce, od 9 do 11 hodin, praktické
rady, typy, návody se zkušenou švadlenou
Markétou Středovou, cena 120 Kč, informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232,
mc@deckonachod.cz
čtvrtek 14. března
– PSYCHOLOG V MACÍČKU
na téma Děti a informační technologie,
lektorka Mgr. Petra Fettersová, od 15 do
16.30 hodin, vstup zdarma, informace
Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232, mc@
deckonachod.cz
pátek 15. března
– LEKCE ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI
čtvrtá lekce, od 9 do 11 hodin, praktické
rady, typy, návody se zkušenou švadlenou
Markétou Středovou,cena 120 Kč, informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232,
mc@deckonachod.cz
pátek 22. března
– MONTESSORI V MACÍČKU
pro maminky s dětmi i širokou veřejnost,
od 9.30 do 11 hodin, seznámení se základními principy alternativní výchovy, vstup
zdarma, informace Mgr. Jitka Ničová, tel.
774 635 232, mc@deckonachod.cz
pátek 29. března
– LEKCE ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI
pátá lekce, od 9 do 11 hodin, praktické
rady, typy, návody se zkušenou švadlenou
Markétou Středovou, cena 120 Kč, informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232,
mc@deckonachod.cz

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

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

vždy od 15 hodin
2. 3. 2019
9. 3. 2019
16. 3. 2019
23. 3. 2019
30. 3. 2019
6. 4. 2019

Kocour v botách
Kocour v botách
Půlnoční zásnuby
Půlnoční zásnuby
Kocour v botách
Kocour v botách

FK Náchod v březnu
Sobota 16. 3. v 15 hodin: FK Náchod –
MFK Trutnov – divizní utkání mužů
Neděle 17. 3. v 15 hodin: FK Náchod „B“
– MFK Trutnov „B“ – I. A třída mužů
Neděle 17. 3. v 10 hodin a ve 12.15:
FK Náchod U 19 + U 17 – Chrudim
– dorostenecká liga
Sobota 30. 3. v 16.30 hodin: FK Náchod
– FK Přepeře – divizní utkání mužů
Neděle 31. 3. v 16.30 hodin: FK Náchod
„B“ – MFK Nové Město nad. Metují
– I. A třída mužů
Neděle 31. 3. v 10 hodin a ve 12.15:
FK Náchod U 19 + U 17 – FK Jablonec nad
Nisou – dorostenecká liga
Všechna mistrovská utkání se hrají na
fotbalovém stadionu v Bělovsi: divize –
travnatá hrací plocha, I. A třída mužů
a dorost. liga – umělá hrací plocha. Občerstvení zajištěno. Přijďte povzbudit
naše hráče!
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BŘEZEN

Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav
Švarc, ThD. Kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa 15–17
hod. Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek 16 hodin. Místo konání Farská síň CČSH, vchod Raisova ul.,
Náchod.

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod. Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Z. Kubeš 737 383 752, farní vikář
P. Mgr. J. Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. V. Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@
tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9–11 a 15–17, úterý,
středa a pátek 9–11, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7. 3., úterý 18.00, středa
16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní
platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež
jsou slouženy v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek
od 19.00. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu
přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou. Duchovní
obnova farnosti na téma Papež František a proměna církve v 21.
století proběhne v sobotu 2. 3. a povede ji doc. T. Petráček. Začátek v 9.45 hod. v učebně na děkanství. Na Popeleční středu,
která tento rok vychází na 6. 3., budou mše svaté u sv. Vavřince
slouženy v 7.00, 16.00 a 18.00 hod. Popeleční středa je vedle Velkého pátku dnem přísného postu. Během doby postní ve středu
a v pátek půl hodiny přede mší svatou budou konány pobožnosti křížových cest.
P. Zdeněk Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. M. Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Objednání rozhovoru či
návštěvy faráře kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Až
do odvolání se budou každou neděli konat pouze jedny bohoslužby pro celý sbor v nách. sborovém domě od 10 hodin. V neděli 10. 3., kdy bude vysluhována sv. Večeře Páně, bude hostem
J. Andrejs. V neděli 31. 3. se v rámci bohoslužeb uskuteční výroční sborové shromáždění. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě budou ve čtvrtek 21. 3. od 9.30 hod. Bohoslužby v Evangelickém domově Betanie se budou konat v pátky 1. 3., 15. 3. a 29. 3.
vždy od 14 hodin. Biblické hodiny každý čtvrtek od 16 hodin –
místo dle dohody. Setkání dětí na faře v Šonově v pátek 22. 3.
od 18 hodin. Setkání střední generace v pátek 29. 3. s hostem architektem Petrem Kočičkou ml. na téma urbanismus. Ve středu
20. 3. od 17 h. modlitební setkání žen za ženy a poměry ve Slovinsku. Ve čtvrtek 21. 3. přednáška V. Vacka a J. Rybáře pořádaná KA ve sborovém domě od 18 hodin. Ve čtvrtek 28. 3. ve sborovém domě od 17 h. setkání skupiny RESTART. V rámci půstu
před Velikonocemi sázení stromů na farní zahradě v Šonově vždy
v sobotu od 9–12, podle počasí 16., 23. a 30. 3.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mobil. 739 481 014,
Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hodin.

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

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. P. Geldner, tel. 777 217 968,
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056,
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory nad Biblí ve středu
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

CÍRKVE, SZP, SENIOR KLUB

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 7. 3. od 14 hod. „Zastávka v Kansasu“ – film s Marilyn
Monroe o nadějné budoucnosti mladé zpěvačky;
čtvrtek 14. 3. od 15 hod. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE v restauraci Reduta. Od 14.30 budou vyřizovány přihlášky nových členů
a členské příspěvky. Na programu: zprávy o činnosti a hospodaření v r. 2018, rozpočet a plán akcí na rok 2019, vystoupení hostů z MěÚ a spřátelených organizací, informace o zájezdech a rekreacích. Občerstvení zajištěno.
čtvrtek 21. 3. od 14 hod. „3x z velehor – Fanské – Alpy – Himálaj“ , film promítne a doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt
čtvrtek 28. 3. od 14 hod. „Krajinou domova – Říše krápníků, Staré světy mezi kopci“ film pro nás připravil a promítne
p. Otto Mach.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR,
MO Náchod. Přihlášky a zálohy na připravené zájezdy v květnu,
červnu a září budeme vyřizovat v klubovně Harmonie 2 vždy
v pondělí nebo čtvrtek od 15.30 do 16 hod. od 4. března. Zde se
také můžete informovat o rekreacích na tento rok nebo přímo
na www.seniortravel.
Dotazy na tel. 775 242 562, A. Poláková (prosím po 19.hod.)

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Beseda s vícenásobnou Mistryní Evropy
paní Zděnkou Duškovou

zveme své členy a příznivce na posezení při kávě, čaji
27. 3. 2019 od 14.00 hod – středa
v klubovně Harmonie II., Rybářská 1819 Náchod
Obsah besedy:
MUSHING–15 let, výrazné úspěchy, zážitky při závodech se psím
spřežením.
Můžete přinést pamlsky pro psy. Těšíme se i na vozíčkáře, přístup je bezbariérový – výtah.
Za výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

Plán činnosti na rok 2019
Duben – 17. 2–24. 2. 2019 wellness v hotelu MAS v Sezimově Ústí.
Březen – 27. 3. 2019 MUSHING – 15 let vícenás. Mistryně Evropy, pí Zdeničkou Duškovou, od 14.00hod. v klubovně Harmonie
II. povídání při kávě, čaji.
Květen 2019 – zájezd do Polska – MINI EUROLAND park miniatur Klodzko + návštěva města. Na závěr dne pochutnání na
pstruzích.
Červen: 7. 6.–9. 6. XXXX Ratibořický pojezd, třídenní, sportovní soutěžení, informace technických novinkách pro vozíčkáře, podporách – vozíčkáři, Čiháček.
24–26. 6. Rekondice v Deštné – „Proti samotě“ třídenní, překonání zdravotního handicapu i potíže spojené s osaměním,vede Frühaufová.
Prázdninové dny: služby každou středu od 13–15 hod.v kanceláři Harmonie II. Dle potřeby SP – Vondrouš, Čiháček, Frühaufová –práce v terénu.
Září – Ratibořice, návštěva Magnuskova muzea hereckého
domu VIKTORKA, parku, zámku V České Skalici – Vila Čerych.
Říjen – zdravotní beseda + výstavka kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené
Listopad – beseda, s představiteli Města, HASIČI, Městskou
policií
Prosinec: Vánoční těšení s drobnými obdarováními, s malým
koncertem, společnou večeří, zpívání vánočních koled – přání
všeho dobrého.
Každou první středu v měsíci- výbor , poradenství každou středu
od 13 – 15. hodin v kanceláři Rybářská 1819 Harmonie II.
Za výbor: Olga Frühaufová Dis. Miroslav Čiháček

27

28

KNIHOVNA

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Městská knihovna Náchod informuje v březnu 2019
Rozvoz knih
V úterý 5. března se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz
knih nemocným nebo starším občanům.

Jarní prázdniny v dětském oddělení
V týdnu od pondělí 4. do pátku 8. března upravujeme otevírací dobu v oddělení pro děti. Otevřeno bude každý den od 9.00
do 14.00 hodin.

Výstavy
STUDOVNA
KRAJINOU PŘÍBĚHŮ
1.–31. března. Výstava fotografií Rostislava Bartoně, věnovaná
převážně Orlickým horám. Vernisáž se uskuteční v pátek 1. března od 17.00 hodin ve studovně.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
PRŮŘEZ NAKLADATELSTVÍM ALBATROS
1.–31. března. Výstava vybraných děl vydaných nakladatelstvím Albatros u příležitosti konání Noci s Andersenem.

Bookstart – S knížkou do života
Ve středu 6. března zveme od 10.00 hodin do dětského oddělení maminky s dětmi, zapojené do projektu Bookstart. Tématem
setkání tentokrát bude alternativní medicína a homeopatie pro
děti, o kterém si budeme povídat s Kateřinou Hofmanovou, diplomovanou homeopatkou a členkou České homeopatické asociace.

Dílna – Dekorace ze starých knih
Ve čtvrtek 7. března budeme v dílně dětského oddělení vyrábět
dekorace ze starých knih. Zúčastnit se mohou všichni bez rozdílu věku. Od 10.00 do 12.00 hodin se těšíme na kreativní děti,
v 15.00 hodin začíná dílna pro dospělé.

Počítačové kurzy (nejen) pro seniory
V rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů pořádáme kurz
práce na počítači pro začátečníky. Proběhne ve třech lekcích,
které budou probíhat vždy od 9.30 do 11.00 hodin ve studovně.
Kapacita kurzů je 6 účastníků bez počítače + 3 s vlastním notebookem. Příspěvek na každou lekci činí 50 Kč, přihlášky přijímáme ve studovně.
Program jednotlivých lekcí:
11. března: Seznámení s počítačem, základní práce
18. března: Internet – jak hledat a najít
25. března: E-mail – odesílání a přijímání zpráv, připojování příloh

Ljuba Krbová – Margaritě…

Přednáška J. B. Santini-Aichel a východní Čechy
V úterý 19. března vás od 17.30 hodin zveme do studovny
na přednášku Ing. Jiřího Balského, ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově. Během přednášky si přiblížíme stavby na území Královéhradeckého kraje, o kterých víme, či se o nich důvodně domníváme, že
jejich architektonický návrh vyšel z pera Santiniho-Aichela, geniálního českého architekta s italskými kořeny. Je překvapivé,
kolik a jakých staveb pro objednatele z našeho regionu navrhl.

Vietnam očima Petra Voldána
V pondělí 25. března vás od 17.30 hodin zveme do dětského oddělení na další cestovatelskou besedu s publicistou Petrem Voldánem. Tentokrát se například dozvíme, proč je Dračí zátoka
nejen památkou UNESCO, ale také jedním ze sedmi nových přírodních divů světa. Uvidíme, jak funguje světový unikát – vietnamské vodní loutkové divadlo, zjistíme, kam za malebnými
rýžovými terasami ve vietnamských horách i jak vzniká rýžový
papír nebo kde můžete vidět záclony z nudlí.

Divadlo Za oponou knihovna
Ve středu 27. března zveme děti a jejich rodiče na vystoupení
našeho divadelního kroužku Za oponou knihovna. Uvidíte původní hru na motivy Velké pohádky doktorské od Karla Čapka,
kterou děti nastudovaly u příležitosti loňského 80. výročí jeho
úmrtí. Začátek je v 16.00 v dětském oddělení.

Noc s Andersenem 2019
Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci POZOR!!! Opět se můžete utkat
o účast na Noci s Andersenem. Letos se zaměříme na významné
výročí, které slaví nakladatelství Albatros.
Úkol na březen: Vypiš, které knihy z Albatrosu jsi přečetl/a.
Vypracované otázky a úkoly odevzdejte nejpozději do 15. března v oddělení pro děti. Noc s Andersenem se uskuteční v pátek
29. března od 18.00 hodin.

Náchodská univerzita volného času
11. března Alena Naimanová
V sedmdesáti do Santiago de Compostela
18. března Prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
Krkonoše a ochrana jejich rostlin. Vstup pouze na průkazky NUVČ.
Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz trénování paměti
Již osmým rokem pořádáme kurz trénování paměti pod vedením lektorky Aleny Naimanové. Setkání probíhají vždy ve středu
od 10.00, 13.00 a 15.30 hodin ve studovně. Rozpis lekcí na březen: 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3.

Ve čtvrtek 14. března vás od 19.00 hodin zveme do studovny
na představení Margaritě… španělského dramatika Carlose Be.
Toto monodrama napsal během listopadu a prosince roku 2012
na cestách mezi Madridem, Prahou a Pelhřimovem. Dojemná
i silná hra se dostala mezi finálové texty španělské soutěže tvůrčího psaní Premio Borne de Teatre 2013. V hlavní a jediné roli se
představí Ljuba Krbová pod režijním vedením Tomáše Staňka.
Vstupenky á 250 Kč, předprodej probíhá ve studovně.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová,
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka. Titulní foto: Městská knihovna Náchod. Fotografie pořídila redakce, autoři článků, archiv a M. Hurdálek. Grafická
úprava CREOPRESS. Číslo 3/2019 vychází 1. 3. 2019. 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 15. 2. 2019. Uzávěrka dubnového čísla bude 18. 3. 2019!
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BŘEZEN

1. pátek v 17 hod

ANDRÉ RIEU – KONCERT ZE SYDNEY 2019

1. pátek pouze v 19.30 hod

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ

2. sobota pouze ve 14.15 hod – 2D
6. středa pouze v 17 hod – 3D

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

2. sobota pouze v 16.15 hod

ŽENY V BĚHU

ZÁZNAM KONCERTU ZE SYDNEY

Opakujeme na vaše četná přání! Nový rok, nové začátky, nový koncert... ale stále stejný král valčíku! Znamenitý houslista André Rieu se vrací do kin po celém světě se svým novoročním koncertem
ze Sydney z Town Hall v Austrálii. Vstupné 200 Kč.
Historie se mění… Skandální a fascinující příběh nekonvenční a talentované ženy, jejíž život byl stejně pikantní, jako romány, kterými okouzlila i šokovala pařížskou společnost v první polovině
20. století. Keira Knightley v roli slavné francouzské spisovatelky Sidonie-Gabrielle Colette. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí! Pokračování úspěšné dobrodružné animované komedie úplně pro všechny, uváděné v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… V hlavních rolích Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka
a Martin Hofmann. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

2. sobota v 18.45 hod

GAETANO DONIZETTI: DCERA PLUKU

3. neděle pouze v 15 hod

LEGO PŘÍBĚH 2

3. neděle pouze v 17 hod
3. neděle pouze v 19.30 hod

SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Komická opera o dvou dějstvích. Nastudováno ve francouzském originále, uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
Kostky jsou vrženy! Animovaný dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

LÉTO S GENTLEMANEM

Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději… V hlavních rolích Jaromír Hanzlík, Alena Antalová a Igor Bareš. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

VŠECHNO NEJHORŠÍ 2

… smrt prožívá zabijáckej comeback! Hororoví lahůdkáři z Blumhouse natočili pokračování hororového komediálního hitu. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
4. pondělí pouze v 15 hod

RAUBÍŘ RALF A INTERNET

4. pondělí pouze v 17 hod

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY

4. pondělí pouze v 19.30 hod
5. úterý pouze v 15 hod

Walt Disney Animation Studios uvádí akcí nabité dobrodružství – od tvůrců hitu „Zootropolis – Město zvířat“. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Rodinné dobrodružné fantasy, natočené podle knižní předlohy J. K. Rowlingové. České znění. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ÚHOŘI MAJÍ NABITO

Tohle není jenom hra. Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných životů. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY

Zimní radovánky Pata a Mata, to tu ještě nebylo! Pro naše dva kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
5. úterý pouze v 16.30 hod

PSÍ DOMOV

5. úterý pouze v 18.30 hod

TOMAN

6. středa pouze v 15 hod

GRINCH

6. středa pouze v 19.15 hod

Film od autora knižního bestselleru Psí poslání. Rodinný dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný
Obchodník s osudy lidí… Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana. Film má na svém kontě (nejvíce) 13 nominací na Českého lva za rok 2018. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost:
od 12 let.
Grinch je v klidu… Rodinná animovaná komedie, jejíž součástí je krátký předfilm Žlutá je nová černá, ve kterém Mimoni zažívají strasti života za mřížemi. České znění. Vstupné 100 Kč (děti 80 Kč).
Mládeži přístupný.

CAPTAIN MARVEL

Mimořádná předpremiéra akčního dobrodružného filmu studia Marvel. České titulky. Vstupné 140 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

7. čt. 9. so. pouze v 15 hod
10. neděle pouze ve 14 hod
13. středa pouze v 15.45 hod

PSÍ VELIČENSTVO

7. čtvrtek pouze v 19.30 hod

BOHEMIAN RHAPSODY

8. pátek pouze v 15 hod

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU

8. pátek pouze v 19.30 hod
10. neděle pouze v 16 hod
16. sobota pouze v 17.45 hod
9. sobota pouze v 17 hod

… královské dobrodružství! Rex je pravděpodobně to nejšťastnější štěně v celém království. Po příchodu do královského paláce se stává miláčkem královny a je hýčkáno v přepychu… Rodinné komediální dobrodružství uváděné v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh… Film byl oceněn dvěma Zlatými glóby a čtyřmi Oscary za rok 2018. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Sveřepí Galové se vracejí! Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ŽENY V BĚHU

Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… Režie Martin Horský. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

ČERTÍ BRKO

Láska prochází i peklem… Klasický rodinný pohádkový příběh. Hrají Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan Budař, Marek Daniel, Jana Plodková, Václav Kopta, Tomáš Jeřábek a další. Vstupné
100 Kč. Mládeži přístupný.
7. čt., 12. út v 17 hod – 2D + DAB
CAPTAIN MARVEL
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
8. pátek pouze v 17 hod – 3D + DAB Film Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech dvacátého století a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového světa Marvel. Akční dobrodružný film, uvádě9. sobota pouze v 19 hod – 2D + DAB
ný
s
českými
titulky.
Vstupné
3D
verze
150
Kč
(děti
130
Kč),
2D
verze
130
Kč
(děti
110
Kč).
Doporučená
přístupnost:
od
12 let.
10. neděle v 18 hod – 2D + TIT
11. pondělí v 19.15 hod – 2D + DAB
13. středa v 19.30 hod – 3D + DAB
11. pondělí pouze v 17 hod
12. úterý pouze v 19.30 hod

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Jak vyřešit problémy po chlapsku? Stačí se společně s nejlepším kamarádem opít a v dobrodružné noci si přát, že se chcete stát ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší…
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

VŠICHNI TO VĚDÍ

Jedna rodina, jedna láska, jedno tajemství a jedno záhadné zmizení. Penélope Cruz a Javier Bardem excelují v hlavních rolích dávných milenců, mezi kterými to nikdy nepřestalo jiskřit. Psychologický thriller Asghara Farhadiho se stal zahajovacím filmem festivalu v Cannes. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
13. středa pouze v 17.30 hod
19. středa pouze v 17 hod

LÉTO S GENTLEMANEM

14. čtvrtek pouze v 19.15 hod

ÚHOŘI MAJÍ NABITO

15. pátek pouze v 19.15 hod

BOHEMIAN RHAPSODY

15. pátek pouze v 15.30 hod – 3D
16. sobota pouze v 15.45 hod – 2D
14. čtvrtek pouze v 17 hod
16. sobota pouze v 19.45 hod
18. pondělí pouze v 17 hod
20. středa pouze v 19.30 hod
15. pátek pouze v 17.30 hod – 2D
16. sobota pouze ve 14 hod – 3D
17. neděle pouze ve 14 hod – 2D
20. středa pouze v 16 hod – 3D
23. sobota pouze v 15.45 hod – 2D
17. neděle pouze v 16 hod
26. úterý pouze v 17 hod

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

17. neděle pouze v 18.30 hod

NA STŘEŠE

18. pondělí pouze v 19.15 hod

ZELENÁ KNIHA

19. úterý pouze v 19.15 hod

VŠECHNO NEJHORŠÍ 2

Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději… Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
Tohle není jenom hra. Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných životů. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh… Film byl oceněn dvěma Zlatými glóby a čtyřmi Oscary za rok 2018. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Pokračování úspěšné dobrodružné animované komedie úplně pro všechny. České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

SKLENĚNÝ POKOJ

Film podle slavného románu britského spisovatele Simona Mawera. Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického skvostu –
brněnské vily Tugendhat. Film uvádíme v českém znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KOUZELNÝ PARK

Jízda na plný pecky! Velešikovná holka June postavila ten nejbáječnější zábavní park na světě. Ve své fantazii. Jenže co když takový ráj atrakcí skutečně existuje? Film plný adrenalinu, jenž otevírá
brány dětem, které se nebojí snít… Dobrodružný animovaný film, uváděný v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

CAPTAIN MARVEL

Akční dobrodružný film, uváděný v českém znění, z filmového světa Marvel. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let.
Každý z nás potřebuje, aby jej někdo potřeboval… Druhý celovečerní film v režii Jiřího Mádla. V hlavních rolích dramatu i komedie Alois Švehlík a Duy Anh Tran. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Inspirováno skutečným přátelstvím… Jeden z nejdojemnějších i nejvtipnějších filmů roku vyhrál tři Zlaté glóby a tři Oscary za rok 2018 (včetně toho za nejlepší film). V hlavní roli Viggo Mortensen,
režie Peter Farrelly. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
… smrt prožívá zabijáckej comeback! Hororoví lahůdkáři z Blumhouse natočili pokračování hororového komediálního hitu. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

20. středa pouze v 17.45 hod
30. sobota pouze ve 14.45 hod
21. čt., 25. po. pouze v 17 hod
22. pátek pouze v 19 hod
23. sobota pouze v 19.45 hod
24. neděle pouze v 17.45 hod
27. středa pouze v 19.15 hod
29. pátek pouze v 19.30 hod

ŽENY V BĚHU

21. čt., 25. po. pouze v 19.15 hod
23. sobota pouze v 17.30 hod
27. středa pouze v 17 hod

PAŠERÁK

Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… Režie Martin Horský. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

LOVEní

Hledá se láska, Zn.: Spěchá! Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase moc… Hrají Ester Geislerová, Jakub Prachař, Martin Písařík, Eva Kramerová, Veronika Žilková, Ondřej
Malý, Jaroslav Plesl, Jana Švandová a další. Režie Karel Janák. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Nikdo neutíká věčně… Kriminální dramatický thriller, inspirovaný skutečnou událostí. V hlavní roli Clint Eastwood. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
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