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Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

BERÁNEK NÁCHOD a.s.

KŘEST CD

Velký sál Městského divadla Dr. J. Čížka

Středa
3. dubna 2019
v 19.00 hodin

BLUE CIMBAL

duben 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.
V alikvotech elektriﬁkovaného cimbálu a tepající rytmiky tak na publikum dýchá neklidný duch novodobých autorských počinů jmen jako jsou U2, Pink Floyd, Sting, Queen, Beatles, Coldplay a mnoha dalších, tak jako kouzelná atmosféra
a mystika lidových písní Moravy, Slovenska, Polska a písní historických i inspirovaných skladeb z vlastní tvůrčí dílny.
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.
Předprodej již probíhá

Vstupné: 120 Kč, 100 Kč

Stolová úprava

Čechovo prozatímně osvobozené divadlo uvádí komedii Františka Rigo Čecha

Čtvrtek
4. dubna 2019
v 19.00 hodin

DÍVČÍ VÁLKA

Hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Felix Slováček ml., Roman Skamene a další
Přijďte se podívat na vynikající komedii s novým hereckým obsazením
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice. Její atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení.
Předprodej již probíhá

Vstupné: 420 Kč, 380 Kč, 350 Kč

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Pátek
5. dubna 2019
v 19.00 hodin

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, Jan Konečný, Filip Müller, Jaroslav Someš, Robert Tyleček, Lukáš Typlt,
Aleš Fidler / Michal Kuboušek 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.
Předprodej již probíhá

Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč

Divadlo Náměstíčko uvádí nedělní pohádku

Neděle
7. dubna 2019
v 15.00 hodin

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, aby šla vstříc dobrodružství, dokázala se dostat ze šlamastyky i podala pomocnou ruku. Je to zkrátka prima kamarádka a holka do nepohody, která vám spolu s komářími bratry Jarunem
a Marunem a dalšími přáteli ukáže, že stojí za to žít a být rádi, že jsme. Pohádka, která vám dodá dobrou náladu, je napsána s neotřelým smyslem pro humor podle stejnojmenné knížky Michala Čunderleho - divadelníka a češtináře.
Předprodej již probíhá

Délka: 55 minut

Vstupné: 60 Kč

Velký sál Městského divadla Dr. J. Čížka

Středa
10. dubna 2019
v 19.00 hodin

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 již probíhá

Čtvrtek
11. dubna 2019
v 18.00 hodin

Úterý
16. dubna 2019
v 9.00 hodin

Stolová úprava

Vstupné: 90 Kč

Akce se koná v přednáškovém sále

BESEDA na téma „Taje a zajímavosti Náchodska 2“

Náš kraj je plný zajímavých míst, k nímž se váží báje a pověsti. Některé z nich mají reálný základ, jiné jsou zcela vymyšlené. Při této besedě projdeme místa kolem Náchoda a jeho okolí a společně budeme odhalovat jejich tajemství.
Umíteli rozlišit, co je pravda a co je ﬁkce, pak je tato beseda určena právě Vám. Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda.
Předprodej vstupenek od 21. března 2019

Vstupné: 50 Kč

Divadlo Slunečnice uvádí hudební One man SHOW!

„LIVE TO TELL“

Jedinečná One man Show v podání mladého zpěváka a herce, jejímž cílem je nejen pobavit, ale mimo jiné poukázat na takřka šílenou závislost generace X a Y na sociálních sítích, internetu a virtuálním světě všeobecně. Ukázat všechny
stránky „internetové mánie“ a negativní, ale i pozitivní dopad sociálních sítí na dnes už běžný život online (tedy stále Připojený).
Omezený počet vstupenek v prodej od 21. března 2019

Délka představení cca 90 minut

Vstupné: 55 Kč

Divadlo Palace Praha

Středa
24. dubna 2019
v 19.00 hodin

PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY

Seán O´Casey, Jiří Krejčík:
Režie: Jaromír Dulava
Hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová/Anna Fialová, Lukáš Příkazký, Kateřina Pindejová, Václav Liška/Zdeněk Velen, Petr Miklovič a další
Komediální divadelní aktovka
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. března 2019

Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč

POUTNÍCI

Čtvrtek
25. dubna 2019
v 19.00 hodin

Poutníci začali v roce 2019 už svou 49. sezonu. Za těch 49 roků se v kapele vystřídala řada muzikantů, z nichž někteří patřili a patří mezi to nejlepší, co český bluegrass mohl a může nabídnout - Robert Křesťan, Luboš Malina, Svaťa Kotas
nebo Jan Máca.
Současná sestava hraje ve stejném obsazení již 10 let. Na banjo a dobro je to Peter Mečiar – 14 let u kapely, na mandolínu Jan Máca – 22 let Poutníkem, kytarista a zpěvák je Jakub Bílý – 10 let odehraných
u Poutníků a 39 let služby u tohoto souboru má za sebou Jiří Pola – Karas, kontrabasista a kapelník.
V roce 2019 se skupina bude snažit opět odehrát co nejvíce vystoupení jak v Česku, tak i na Slovensku.
Dále budou pokračovat přípravy již šestnáctého nosiče a zřejmě na podzim letošního roku začne i jeho natáčení. Některé novinky, jako jsou písně Panenka, Pojďme se napít či Hotel Hillary, zazní i na tomto koncertu.
Předprodej již probíhá

Pondělí
29. dubna 2019
v 19.00 hodin

Vstupné: 150 Kč, 130 Kč, 110 Kč

NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE
Host: Lukáš Vondráček - klavír

VYPRODÁ

Připravujeme
Čtvrtek 9. května 2019 v 19.00 hodin
Předprodej od 21. března 2019
Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE

Neil Simon:
Úprava a režie: Vladimír Strnisko

Hrají: Kamil Halbich, Simona Stašová, Vasil Fridrich, Veronika Jeníková a další
Slavná americká komedie
Mel Edison a jeho žena Edna spolu žijí šťastně v New Yorku ve výškovém domě na rohu Druhé avenue. Až do chvíle, kdy přijdou o práci a jejich byt je vykraden.
Vtipná komedie s jiskřivými dialogy a dramatickým spádem groteskních i tragických situací.
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.

NO

ÚVODNÍK

Ukliďme Česko – ukliďme i Náchod!

Náchodský zpravodaj
duben 2019

Obsah
Úvodník..........................................................1
Zprávy z radnice........................................2–3
Náchodský zámecký kopec, Hodina Země..4
Volby do EP.....................................................5
Výročí, Zámek................................................6
Z historie........................................................7
Opravy silnic, zápisy do MŠ a ZŠ.................8
Svoz odpadů...................................................9
Inzerce.................................................... 10, 21
Školy....................................................... 11–13
Tábory, pozvánky............................ 14–17, 20
AMAG, Duhový lyžák.................................. 18
Ocenění pro záchranáře .
a strážnici MP Náchod................................ 19
Sport.......................................................22–24
Muzeum, Galerie.........................................25
Pohotovost, Déčko.......................................26
Církve, SZP, Harmonie 2..............................27
Knihovna......................................................28

Všichni usilujeme o to, aby uklizené ulice, čisté parky a další veřejná prostranství
byly tou nejlepší vizitkou našeho města.
Snažíme se o to i v Náchodě.
Významnou pomocí, bez které bychom
to nezvládli, jsou úklidové čety v rámci
veřejně prospěšných prací. Dovolíme si
proto využít této příležitosti, abychom
jim poděkovali, protože práce, kterou pro
město dělají, je nesmírně důležitá a je
opravdu vidět. Zajišťují různé činnosti
od sběru drobného odpadu, úklidu ulic,
parkovišť, ručního metení, hrabání trávy
až po úklid nepořádku z živých plotů. To
se jim snažíme i trochu ulehčit odpovídajícím vybavením. Začátkem roku jsme
pořídili dva akumulátorové rotační kartáče, které usnadňují nejen úklid sněhu
v zimních měsících, ale i metení v průběhu celého roku. Bohužel těchto pracovníků není momentálně k dispozici tolik,
kolik bychom jich na zajištění úklidu potřebovali. To však neznamená, že ho zanedbáváme. Snažíme se především díky
spolupráci s vedením Technických služeb,
Odborem životního prostředí a právě pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací koordinovat úklidové práce na území
celého města. Ty však často nepotěší, že
i přes veškerou jejich snahu se na některých místech v Náchodě, která pravidelně
uklízejí, nepořádek hromadí stále dokola
a vytváří nám všem opravdu nepěkné „zátiší“ viz foto.
Další novinkou, které si můžete postupně ve městě všimnout, je umístění
popelníků před restauračními zařízeními.
Ty jsme vloni nabídli jejich provozovatelům a na základě jejich zájmu je zdarma
před jejich podniky instalujeme. Postupně zkrášlujeme i jednotlivá kontejnerová
stání po celém městě. A v letošním roce
tomu nebude jinak, nová podoba čeká další necelou desítku z nich.
Součástí úklidu a udržování čistoty je
samozřejmě také svoz komunálního odpadu. Bohužel množství vyprodukovaného odpadu stále roste. Není to problém
jen Náchoda nebo České republiky, ale
potýkají se s tím i další evropské státy.
Evropský statistický úřad vydal na konci ledna zprávu, která porovnává množ-

ství vyprodukovaného komunálního odpadu v jednotlivých státech EU za rok
2017, a průměrné celkové číslo se vyšplhalo na 487 kg na osobu. Jen pro informaci, v roce 2015 to bylo 447 kg a v roce 2016
480kg.
Česká republika patří dlouhodobě
ke státům s nejnižší produkcí komunálního odpadu. S 344 kilogramy za rok 2017
na osobu jsme mezi unijními státy na třetím místě. I když to zní jako dobrá zpráva,
některé důvody proč tomu tak je, nemusí být úplně pozitivní. Jedná se například
o nelegální skládky, se kterými bojujeme
na mnoha místech.
To všechno stojí nemalé finanční prostředky. Úklid města a systém svozu komunálního odpadu jsme jen v loňském
roce dotovali více než osmi miliony korun z městského rozpočtu. Přestože řadu
let nezvyšujeme poplatek za svoz odpadu a díky systému slev, který umožní občanům výrazně ušetřit, se daří lépe poplatky vybírat, nepokryjí platby celkové
náklady. To je jedním z hlavních důvodů
proč se nyní musíme vážně zabývat tím,
o kolik bude muset být poplatek navýšen.
Potěšující informací je ale fakt, že patříme ke špičce ve třídění. K těmto výsledkům přispívá každý z nás a je úkolem
především místních samospráv motivovat občany, aby tomu tak bylo i nadále a množství odpadu rostlo co nejméně
a končil tam, kde končit má. Nikdo přece
nestojí o to, abychom byli zavaleni odpadky. Neustále proto zlepšujeme podmínky pro třídění a zajišťujeme síť kontejnerů na tříděný odpad, abychom nám všem
třídění co nejvíce ulehčili.
Máme před sebou měsíc, který je
ve znamení úklidu nejen našich zahrádek a okolí našeho obydlí, ale ten velký
úklid po zimě čeká i celé naše město. Děkujeme všem, kteří přidají ruku k dílu, ať
už v rámci kampaně Ukliďme Česko nebo
prostě jen tak pro sebe a své okolí. To
všechno se počítá a rozhodně bude vidět.
Využít můžete nabídky jednorázových
svozů nebezpečných a objemných odpadů
nebo svozu větví (podrobnosti na str. 9).
Vedení náchodské radnice
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
25. února 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 základních škol 7-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy
příspěvkových organizací ZŠ, Náchod,
1. Máje 365; ZŠ, Náchod, Komenského 425
a ZŠ, Náchod-Plhov, Příkopy 1186.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila uzavření dodatku č. 13
ke smlouvě o nájmu výměníkových stanic se společností innogy Energo, s.r.o.
Dodatkem se snižuje počet pronajatých
výměníkových stanic o jednu stanici,
a to VS 27 – Palachova 1303. Výměníková stanice přestává být předmětem nájmu dnem, kdy se Česká republika – Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových – stane jejím vlastníkem a vstoupí do práv pronajímatele, tj. dnem vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí s účinky ke dni podání návrhu.7-0-0
RM schválila čsmlouvu o výpůjčce s organizací Stacionář Cesta Náchod z.ú.
Smlouvou se přenechává do bezplatného
dočasného užívání část pozemkové parcely č. 354/4 o výměře 430 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda, za účelem zařízení staveniště po dobu rekonstrukce
stacionáře. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou s účinností od 1. 3. 2019, případně ode dne uveřejnění v registru smluv,
pokud toto uveřejnění nastane později,
do 31. 12. 2019.
7-0-0
Výměna vnitřních dveří v krytém
plaveckém bazénu v Náchodě
7-0-0
RM schválila uzavření objednávky pro
dodávku a montáž vnitřních dveří v krytém plaveckém bazénu včetně souvisejících zednických prací pro firmu DOMIVO
s. r. o., Náchod.
Investice – Správa budov Náchod 7-0-0
RM schválila vystavení objednávky
na Jana Vlčka, Náchod, na dodávku osmi
kotlů pro jejich výměnu v domech Francouzská čp. 504 a čp. 505.
RM souhlasila s vystavením objednávek na rekonstrukci bytu č. 8 v domě čp.
293 Borská ulice a to na: Jiřího Lelka, Stavitelství Starkoč za 159 008 Kč bez DPH,
OGAR-SOLAR s.r.o, Česká Skalice 29 400 Kč
a Elektroinstalace Vlastimil Matuška,
Nový Hrádek za 28 300 Kč bez DPH.
Pořízení automobilu pro poskytování
terénní pečovatelské služby
7-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti o podporu Městského střediska sociálních služeb MARIE na nákup vozidla pro
poskytování terénní pečovatelské služby
do 8. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního ope-

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
račního programu s názvem „MAS Stolové
hory – IROP – Rozvoj sociálních služeb – I.
Park lázně Běloves – projektové
práce, předložení žádosti
o dotaci na KHK
7-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o dotaci do programu 19RGI02 – Dotace
na individuální účel – jednorázové akce
vyhlášeného Královéhradeckým krajem
na akci „Park lázně Běloves – projektové práce“.
Bartoňova vila – SVČ Déčko
– řešení havarijního stavu
7-0-0
RM schválila vystavení objednávky společnosti INRECO, s.r.o., Hradec Králové,
na průzkumné a projektové práce oprav
Bartoňovy vily – Střediska vol. času Déčko.
Výměna oplocení víceúčelového
hřiště Hamra
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na oplocení víceúčelového hřiště Hamra společnosti BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí.
Opravy topného systému, rozvodů a stavební úpravy v ZŠ TGM – I. etapa 7-0-0
RM schválila výzvu a zadávací podmínky veřejné zakázky „Oprava topného systému, rozvodů ZTI a stavební úpravy v základní škole T. G. Masaryka v Náchodě,
pravé křídlo – I. etapa a souhlasila se zapracováním případných připomínek právníka do zadávacích podmínek a smlouvy
o dílo.
Duhová 269
7-0-0
RM souhlasila s rozsahem prací, které provede firma Vladimír Luštinec, Česká Skalice v domě čp. 269 v Duhové ulici
a se způsobem financování těchto prací.
Úhrada neinvestičních výdajů
za rok 2019 obcí Vysokov
7-0-0
RM stanovila výši úhrad neinvestičních výdajů na rok 2019 na základě Veřejnoprávní smlouvy s obcí Vysokov
na 7 000 Kč za každé dítě z obce Vysokov,
vzdělávající se v náchodských mateřských
školách.
Návrh na zvýšení úhrad
v MěSSS Marie
7-0-0
RM schválila v souladu se zák. č.
108/2006Sb. a vyhl. č. 505/2006 Sb. úhradu
za poskytování sociálních služeb v MěSSS
Marie dle předloženého návrhu od 1. 4.
2019. Podrobnosti na /www.messs-na.cz.
Nový jednací řád komisí
Rady města Náchoda
7-0-0
RM schválila s účinností od 1. 3. 2019
jednací řád komisí Rady města Náchoda
v předloženém znění.
Novostavba hasičské zbrojnice
v Náchodě – dokončení
7-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o dotaci do programu 19RGI02 – Dotace
na individuální účel – jednorázové akce
vyhlášeného Královéhradeckým krajem
na dokončení novostavby hasičské zbrojnice v Náchodě.
Technika pro integrovaný
záchranný systém
7-0-0
RM schválila podání žádosti o podpo-

ru do „10. výzvy MAS Stolové hory – Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – Technika pro IZS – I“na
projekt „Technika pro integrovaný záchranný systém“.
Rekonstrukce stávajícího chodníku
ulice Pavlišovská – Náchod-Babí 7-0-0
RM souhlasila s kompletní rekonstrukcí chodníku na pozemku p. č. 435/1 v k. ú.
Babí u Náchoda v ceně 440.322,42 Kč a vystavením objednávky na SILVAGRO s.r.o.,
Zábrodí Červený Kostelec, dle předloženého rozpočtu.
Záměr – Společný podnik
s innogy Energo, s.r.o.
7-0-0
RM schválila záměr zřízení společného
podniku s innogy Energo, s.r.o.

TELEGRAFICKY:

RM uložila odboru správy majetku
a financování provést nákup el. energie
a zemního plynu přes burzu pomocí firmy FIN-servis a.s. na období 2020–2022.
7-0-0
RM souhlasila s žádostí o nepřetržité vystavení jednoho osobního motorového vozidla značky FORD na Masarykově náměstí v blízkosti zadní části kostela
na zodpovědnost žadatele v termínu od
1. do 18. dubna 2019 do 17.00 hodin.7-0-0
RM nesouhlasila se zásahem do pozemku p. č. 1919/8 v k. ú. Náchod, klidová zóna
Karlovo náměstí v Náchodě.
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky společnosti ENTAZE
s.r.o., Náchod na opravu balkónů v MěSSS
Marie.
7-0-0
RM schválila vystavení objednávky pro
společnost Internet2 s.r.o., Náchod, na realizaci datového propojení radnice a nové
hasičské zbrojnice optickou sítí.
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na provedení zjednodušené dokumentace na akci „Dočasná
parkovací plocha v areálu bývalé Tepny“
pro společnost Proxion s.r.o., Náchod.		
7-0-0
RM souhlasila s prodloužením výjimky
ze systému placení parkovného pro občany trvale bydlící v ulici Raisova pro čp.
1554 až 1558 a v ulici Mlýnská pro čp. 98
až 100, a to vždy pro jeden osobní automobil do 30. června 2019 zdarma. 7-0-0
RM vzala na vědomí informaci o termínu zápisu dětí do náchodských mateřských škol 6. a 7. května 2019.
7-0-0
RM schválila znění dohody o zajištění
Vavřinecké pouti v Náchodě pro rok 2019
s firmou Jan Pazdera, Jaroměř. Pořadatelem akce bude Jan Pazdera, David Novotný a město Náchod.
7-0-0
RM souhlasila a pověřila člena Zastupitelstva města Náchoda Mgr. Jana Ježka
vykonáváním občanských sňatků, vítání
občánků a dalších slavnostních obřadů. 		
7-0-0
RM nesouhlasila na základě odezvy občanů, se zrušením zastávky ČD v Malém
Poříčí.
7-0-0

DUBEN
Rada města Náchoda
11. března 2019

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila Dohodu o ukončení nájemní smlouvy s podnikatelem Kamilem Bořkem. Smlouva bude ukončena dohodou
k 31. 3. 2019.
8-0-0
RM schválila smlouvu o zřízení věcného
břemene se společností GasNet, s.r.o. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely města č. 122/1, č. 1150/4
a č. 2020/26, v k.ú. Náchod. Celková délka
plynárenského zařízení uloženého v městských pozemcích je 63,42 m. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou.
8-0-0
Doplnění oplocení dětského hřiště8-0-0
RM souhlasila s doplněním oplocení
dětského hřiště pro míčové hry včetně
doplnění ochranné sítě za cenu 28.523 Kč
včetně 21 % DPH, a s vystavením objednávky na firmu B plus P s.r.o., Čer. Kostelec.
Žádost o čerpání fondu investic 8-0-0
RM schválila čerpání fondu investic
v částce 354 323 Kč pro příspěvkovou organizaci MěSSS Marie, Náchod. Finanční
prostředky budou použity na zakoupení
vozidla Volkswagen Caddy.
Rozdělení příspěvku z Programu
regenerace MPR a MPZ MKČR
8-0-0
RM souhlasila s rozdělením příspěvku z Programu regenerace MPR (městské památkové rezervace) a MPZ (městské památkové zóny) pro město Náchod
a vlastníky kulturních památek, dle předloženého návrhu a doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí povinného finančního příspěvku (dotace)
z rozpočtu města Náchoda ve výši 10 %
z celkových nákladů na obnovu památky
vlastníkům kulturních památek, kterým
bude poskytnut příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR dle předloženého návrhu takto:
– Hotel U Beránka č.p. 74, Masarykovo
nám., obnova původních historických
vrat vedle hlavního vstupu, 23.000 Kč
– Činžovní dům, čp.163, Riegrova ul.,
obnovení vikýřů ve střeše, oprava oken
na schodišti, oprava krovu, 58.000 Kč
– Činžovní dům, čp. 65, Tyršova ul., výměna skleněných tvárnic (luxferů) – sklobetonových panelů na schodišti, 23.000 Kč
– Činžovní dům čp. 240, Zámecká ul., rekonstrukce a obnova dvou vitrážových
oken a dvou vstupních dveří, 31.000 Kč.
– Děkanství čp. 75, Masarykovo náměstí,
oprava kamenného soklu, 58.000 Kč
– Sokolovna – tělocvična čp. 207, Tyršova
ul., výměna oken v tělocvičně, 28.000 Kč
Oprava hladké fasády a soklu dvorní
části budovy radnice čp. 40
8-0-0
M schválila uzavření smlouvy o dílo
na akci „Oprava hladké fasády a soklu
dvorní části budovy radnice čp. 40“, s firmou ENTAZE s.r.o., Náchod.

ZPRÁVY Z RADNICE
Oprava komunikace
Müllerova – Běloves
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Oprava komunikace Müllerova“ firmě STRABAG a.s.,
Hradec Králové.
Znalecký posudek stávajícího
rozestavěného objektu
Malé lázně – Běloves
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na zpracování znaleckého posudku rozestavěného objektu
Malé lázně – Běloves, zhotoviteli Ing. Janu
Chaloupskému – projekty, průzkumy
a posudky staveb.
Studie proveditelnosti – parkoviště ZŠ
Babí u Náchoda
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na vypracování studie proveditelnosti „Parkoviště ZŠ Babí
u Náchoda“ zhotoviteli PRODIS – projektování dopravně inženýrských staveb.
Studie proveditelnosti – chodník ZŠ Babí
u Náchoda – po ul. Třešňová
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na vypracování
studie proveditelnosti „Chodník ZŠ Babí
u Náchoda – po ul. Třešňová“ zhotoviteli
PRODIS – projektování dopravně inženýrských staveb.
Smlouva o spolupráci při výstavbě kanalizace V Úvozu mezi Městem Náchod
a VAK Náchod
8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o spolupráci při výstavbě „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod
– I. Etapa“ mezi městem Náchod a společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Prodloužení veřejného osvětlení
v ulici Na Letné
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Prodloužení veřejného osvětlení v ulici Na Letné
– Náchod“, firmě TELKABELCR, s.r.o., Náchod.
Adiktologická poradna
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce nebytového prostoru (místnost č. 235) na adrese Pražská 1759, Náchod, která je ve vlastnictví města Náchoda, poskytovateli sociálních služeb Laxus
z.ú. od 1. 7. 2019.
Stav rolby
na úpravu ledové plochy
8-0-0
RM schválila opravu rolby na úpravu
ledové plochy Zimního stadionu Náchod
OKAY ELEKTRA ve výši 262 000 Kč.
• RM schválila záměr nákupu nové rolby
na úpravu ledové plochy zimního stadionu a pověřila odbor kultury, sportu a cestovního ruchu zadáním výběrového řízení na dodavatele nové rolby.
RM uložila odboru správy majetku a financování zpracovat rozpočtová opatření týkající se zrušení dalších plánovaných
akcí na zimním stadionu a odboru KSCR
zajistit prodej záložní rolby.

Snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení Náchod
– EFEKT2019 (VO X. etapa)
8-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky společnosti Efektivní Osvětlování
s.r.o., Česká Lípa, na zpracování technických podkladů zadávací dokumentace pro
výběrové řízení na dodavatele veřejného
osvětlení a podporu při hodnocení technické části nabídek za cenu 35 700 Kč bez
DPH v rámci akce Snížení energetické náročnosti VO Náchod – EFEKT2019.
Úpravna minerální vody
8-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Úpravna přírodní léčivé
minerální vody ze zdrojů HJ1005 a HJ1006
pro pítka Malých lázní v Bělovsi“.
MŠ Vančurova
8-0-0
RM vzala na vědomí vzdání se pracovního místa ředitelky Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345, Bc. Sylvie Hubkové ke dni 30. 4. 2019.
RM schválila znění inzerátu konkursního řízení na ředitele/ředitelku Mateřské
školy, Náchod, Vančurova 1345
Prázdninový provoz
náchodských MŠ 2019
8-0-0
RM vzala na vědomí organizaci provozu v náchodských mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2019.
Ocenění záchranářů
za záchranu života
8-0-0
RM navrhla ocenit devět zasahujících
osob při záchraně života dne 7. 3. 2019.

TELEGRAFICKY:

RM schválila navýšení dotace pro organizaci Náchodská divadelní scéna o finanční částku 8000 Kč na tvorbu divadelní hry P. A. Béala „Velká mela“.
8-0-0
RM schválila žádost ředitelky Sportovních zařízení města Náchoda o navýšení
cen kurzovného v Plavecké škole a Centru plavání kojenců a batolat s účinností
od září 2019.
8-0-0
RM schválila dotaci pro pana Josefa
Hendla – majitele a provozovatele Muzea
starožitných kočárků, panenek a patentních listin v Náchodě, ve výši 10.000 Kč
na úhradu nájemného za prostory muzea
v roce 2019 za podmínky umístění loga
města v prostorech muzea, na webových
stránkách muzea a na propagačních materiálech.
6-2-0

Rada města Náchoda
20. března 2019

Jednání rady města se zúčastnilo sedm
radních, dva byli omluveni. Číselný popis
u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Veřejná zakázka „Malé lázně – Běloves
– dostavba“
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Malé lázně –
Běloves – dostavba“ a schválila uzavření
smlouvy o dílo s účastníkem na 1. místě
– firmou Průmstav Náchod s.r.o., za nabídkovou cenu 12 359 567,63 Kč bez DPH.
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ZÁMECKÝ KOPEC, HODINA ZEMĚ

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Náchodský zámecký kopec
„Náchodský zámeček, vršku kulatého…“ lidová písnička, která je téměř náchodskou hymnou. Není zcela jisté, zda je
ten „vršek“ kulatý, ale spolu se zámkem,
původně hradem, vévodí městu po staletí.
A dříve holý skalnatý „vršek“ jakoby i opticky zvyšoval nadřazenost zámku nad
městem pod ním.
Na akvarelu Johanna Venuta z roku
1814, vytvořeným podle kresby z roku
1786 a dokonce ještě na rytině z roku
1839, uvedené na frontispisu knihy M.
Tellera „Sagen der Herrschaft Nachod
in Böhmen“ je zobrazen zámek na neosázeném vršku. Dobový pohled na zámek na litografii J. Lindnera kolem roku
1822 už zobrazuje zámecky kopec osázený upravenými keři. Ve svých „Pamětihodnostech panství Náchod“, sepsaných
v roce 1842, uvádí zámecký důchodní Jan
Müller:
„Po staletí stál náchodský zámek na pustém skalnatém kopci a z města se k němu
přicházelo po 300 obtížně vybudovaných kamenných schodech.“
Schodiště spojující zámek s městem
je opravdu velmi staré, pochází z roku
1663. Původně bylo položeno 270 kamenných schodů vedoucích nad děkanstvím
do zámeckého vrchu až k bráně. V roce
1794 bylo schodiště opraveno a po jeho
stranách nechal tehdejší vrchní Podivin
Dreyhausen vysázet lípy. Z celkového počtu 300 schodů je jich 240 původních,
historických, 60 novodobých. Schodiště
urychlilo spojení města se zámkem, ale
ještě více jak čtvrtstoletí uběhlo, než byl
upraven a osázen zámecký kopec. Vážený
vrchnostenský úředník Jan Müller vzpomíná:

„Od roku 1821 se snažil náchodský městský kaplan, nynější z Hronova zpět přišlý
děkan pan Josef Regner vybudovat na tomto kopci točitě stoupající cestičky. Když se
tohoto podniku zúčastnil tehdejší vrchní
František Kubeš, povolil úpravy financovat
z fondu pivovarského úřadu a využít potřebnou ruční robotu. Skála byla podchycena terasami, navezena zemina, zasázeny stromy
a křoviny a upraveny cestičky, vybavené lavičkami. Nesnadný celoroční podnik se zdařil na výbornou, takže dnes se můžeme s potěšením procházet ve stinném zahradním
parku a zcela bez obtíží vystoupat z města
na zámek. K dohledu a k udržení čistoty byl
v letních měsících ustanoven dozorce.“
Většina z nás zná zámecký kopec porostlý keři bezu, toho voňavého i léčivého, mezi nimi prošlapané cestičky, ne
vždy schůdné, a kolem nich ještě spoustu
všelijakého nepříliš vábného býlí. Jediná
lavička u kamenné bašty poskytne unaveným turistům a zamilovaným párům
hezký výhled na město, ale to je z estetického dojmu asi tak všechno. Můžeme
proto přivítat snahu vedení města vrátit
zámeckému kopci vzhled, o který usiloval děkan Regner (1794–1852), jeho přítel
P. Myslimír Ludvík (1796–1856) i tehdejší
náchodská vrchnost. Město nemůže využít „ruční roboty“ Náchodských, ale spoléhá na jejich ochotu spolupracovat, aby se
zámecký kopec stal příjemným parkem,
místem, kde se budeme moci s potěšením
procházet. Možná – podle zkušenosti našich předků – rovněž ustanovit v letních
měsících dozorce a chránit před vandaly
všechny nové parkové úpravy zámeckého
kopce.			
Věra Vlčková

Paní Helena Kaválková – dlouhole-

HODINA ZEMĚ

tá členka klubu zdravotnice oddílu volejbalu – PRIMA ŽENSKÁ.
Dlouholetá členka Sboru pro občanské
záležitosti při MěÚ v Náchodě, která přivítala mnohé občánky Města Náchoda,
oslavila 16. března 2019 své devadesáté
narozeniny.
SPORT KLUB Náchod přeje hodně štěstí a zdraví.

Konec března otevřel v náchodském
Déčku období zaměřené na přírodu a ekologie. Od 27. 3. jsme hostili přes 30 mladých lidi z různych evropských zemí, kteří se v rámci projektu „Be a change – Staň
se změnou“ zabyvali tematem znečistění
plastem a ochrany přírody. Dále, ve spolupráci s Greenpeace Česká republika, se
konaly workshopy pro mládež a promítaní filmu „A Plastic Ocean“, jež se těšilo velkému zájmu veřejnosti. Nejdůležitějším bodem v březnovém ekoprogramu
byla Hodina Země připravená evropskými dobrovolníky Déčka. Již podeváté se
Náchod přidal k celosvětovému happeningu na podporu ochrany životního prostředí. Symbolicky zhasla světla na náměstí
a osvětlení zámku. Zúčastnění si užili ohňovou a světelnou show, vystoupení místních hudebníků a tanečních skupin. Akci
podpořil svou přítomnosti pan místostarosta Jan Čtvrtečka. Na další přírodovědné aktivity se můžete těšit v Týdnu pro
Zemi – 15.–17. dubna.

11. 4. 2019 uplyne již 25 let od úmrtí zakladatele Klubu vojenské historie Náchod
pana Zdeňka Pražáka.
S úctou stále vzpomínají kamarádi z Klubu.

Beseda

v hotelu U Beránka
Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se v přednáškovém sále divadla Dr. Josefa Čížka
uskuteční další z tradičních besed Bc. Richarda Švandy. Tentokrát na téma „Taje
a zajímavosti Náchodska 2.“ Máte-li rádi
zajímavosti našeho regionu a odkrývání
jejich původu, umíte-li rozlišit, co je pravda a co je fikce, pak je tato beseda určena právě Vám. Začátek v 18 hodin. Rezervace nutná.

Loutková scéna Dětem
pro radost v sezoně
2018–2019
Sezona 2018–2019 je pro nás pomalu již
minulostí. Mohu však zodpovědně říci, že
nám, loutkářům, přinesla velkou radost.
Radost ve formě zájmu o naši práci. Stále plné hlediště a pochvalné komentáře
návštěvníků hovoří za vše a ujišťují nás
o tom, že jsme na správné cestě. Celkem
bylo odehráno od října do dubna 30 představení, z toho 2 premiérově. Nebývalý
zájem byl o vánoční představení Půjdem
spolu do Betléma, které přenášíme do další sezony.
Nepolevuje ani snaha starosty města Birkeho vyřešit naši svízelnou situaci
s prostory, ve kterých jsme nuceni pracovat a vy, naši diváci zhlížet naše představení. Mohu prozradit, že se již blízká na lepší
časy a nové scény se brzy dočkáme.
Děkujeme všem, co jste nás poctili
v uplynulé sezoně svojí návštěvou, a těšíme se na vás v sezoně další, která se
již v tuto chvíli pro vás chystá. A kdo by
se snad chtěl na těchto přípravách a realizaci podílet, je vítán. Kontakt naleznete na našich webových stránkách lsdpr.
cz nebo na fcb profilu, kde jsou i aktuality z našeho divadla.
Daniel Šárka, vedoucí souboru

VOLBY DO EP, SDH BĚLOVES

DUBEN

Okénko do života
sboru SDH Běloves

Z historie červeného kříže
na Náchodsku

Není to tak dlouho, co jsme uzavřeli rok 2018 a již nám začíná březen roku
nového. Ty tři měsíce přinesly hned několik novinek v životě sboru. Tou nejdůležitější, alespoň z mého pohledu kronikáře,
bylo udělení Ceny v oblasti sportu Kulturní a sportovní nadací města Náchoda Patriku Kliglovi. Požární sport je poměrně
opomíjenou sportovní aktivitou. To však
neznamená, že není sportem atraktivním
a fyzicky velmi náročným. Ač já sám nejsem profesionálním sportovcem, obdivuji výkony všech mladých hasičů. O to víc
jsem rád, že byla cena udělena právě Patrikovi. Znám ho již nějaký ten rok a mohu
říci, že je to hasič zodpovědný, který náš
sbor reprezentuje na vrcholové úrovni.
Jste-li pravidelnými čtenáři náchodského zpravodaje, dozajista si vzpomenete,
že jméno Patrika Kligla bylo v posledních
letech zmíněno mnohokrát. Stal se několikrát vítězem Běloveskýho kila, tradiční soutěže, která se odehrává v Náchodě,
ale díky svým výkonům se již několikrát
postavil na stupně vítězů v seriálu Východočeských stovek. Reprezentuje však
Náchod a náš sbor i na zahraničních mítincích. Naposledy vloni v srpnu v Německu na mezinárodním závodě Euregio Cup
2018, kde obsadil 3. místo. Chtěl bych touto cestou za náš sbor poděkovat Patrikovi za excelentní prezentaci celého sboru.
Děkujeme Ti!
Za poslední tři měsíce naše jednotka
vyjížděla také ke čtyřem požárům. Nejprve 6. ledna k ohlášenému požáru v Tyršově ulici v sídle finančního úřadu. Jednalo se o planý poplach. Druhý, rovněž
planý poplach, absolvovala naše jednotka 7. 2. na Babí v jednom z místních průmyslových objektů. Třetím výjezdem
14. února byla exploze v jednom z bytů
panelového domu v ulici Pražská. Naposledy to byl výjezd 25. 2. k požáru chalupy opět na Babí.
Ani mladí hasiči nezaháleli. V sobotu
16. 2. se zúčastnili soutěže „O pohár starosty obce Česká Metuje v uzlové štafetě.“
Družstvo mladších se umístilo na 7. místě
a družstvo starších na 6. místě.
Richard Švanda, kronikář sboru

Ve spolkové agendě bývalého Okresního úřadu Náchod byly dohledány stanovy „Náchodského odštěpného spolku
ženského pomocného spolku Červeného kříže pro království České“, které byly
vyplněny dne 17. srpna 1901 a následně
schváleny ústředím spolku 12. 9. téhož
roku. Podle nich měl spolek sídlo v Náchodě a vztahoval se na soudní okresy
Náchod a Česká Skalice, které spolu tvořily tzv. politický okres Náchod. Tedy jedná se o předchůdce současného oblastního spolku. Příslušné stanovy ještě musel
oficiálně schválit tehdejší orgán politické
správy – České místodržitelství v Praze.
Podepsané zakládající členky byly Marie
Tučková (patrně manželka zdejšího řídícího učitele), Anna Šatavová a Irena Šata-

vová (zřejmě manželka a dcera okresního
soudce). Další organizace ČČK na místní
úrovni se v náchodském okrese oficiálně
zakládaly až po skončení první světové
války, a sice takto: Náchod – 1920, Hronov
– 1920, Červený Kostelec – 1921, Velké Poříčí 1925, Česká Skalice – 1927. Významným obdobím pro náchodský červený kříž
se stalo poválečné období let 1945 a 1946,
kdy tehdy výlučně ženský polek pod vedením Anny Adlerové zajišťoval základní zdravotní pomoc pro procházející repatrianty. Podrobně o této záslužné činnosti
referuje jmenovaná předsedkyně ve vydané publikaci: Československý červený kříž
v Náchodě, duben 1945 – květen 1946. Vyšla
v Náchodě v r. 1946 v rozsahu 23 stran.
OS ČČK Náchod

Informace pro občany
– Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se
budou na území České republiky konat ve dnech 24. května a 25. května
2019. Dne 24. května (pátek) budou volební místnosti otevřeny od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a dne 25. května (sobota),
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volby do Evropského parlamentu
na území České republiky upravuje zákon
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů,
v platném znění.
Právo volit na území České republiky
do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan
jiného členského státu, který nejpozději
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je
po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.
Překážkou ve výkonu volebního práva,
pro kterou nelze hlasovat, je zákonem
stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Volič hlasuje ve volební místnosti
na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu. Bylo-li zřízeno na území obce více volebních okrsků,
hlasuje volič ve volební místnosti v tom
volebním okrsku, kam podle místa svého
bydliště patří.
Seznam volebních okrsků Města Náchod bude zveřejněn nejpozději dne
9. května 2019 na webových stránkách
města a na výlepových plochách města
Náchod
Volič dále může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky,

pokud hlasuje na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá obecní úřad voliči, který
je u tohoto úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci volit
ve volebním okrsku, kam podle svého bydliště patří.
Požádat o voličský průkaz lze ode dne
vyhlášení voleb, tedy již nyní, a to buď
osobně, až do okamžiku uzavření seznamu voličů tj. do 22. 5. 2019 do 16.00 hod.,
nebo písemně – v listinné podobě (podání musí být opatřeno úředně ověřeným
podpisem voliče) nebo elektronicky, prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro
doručení žádosti v písemné či elektronické podobě je stanovena do 17. května 2019
nejpozději do 16.00 hod. Možný vzor žádosti je zveřejněn na internetových stránkách Města Náchod.
V případě dotazů k volbám do Evropského parlamentu můžete kontaktovat
pracovníky Městského úřadu v Náchodě:
tel. 491 405 162 – evidence obyvatel,
491 405 134 – ved. odboru.
Upozorňujeme voliče, že došlo ke změně volební místnosti, a to pro volební
okrsek č. 3. Voliči, kteří doposud volili
ve volební místnosti, která byla umístěna v Technických službách Města Náchod, budou nyní nově volit ve volební
místnosti v Mateřské škole Myslbekova,
Myslbekova 4, Staré Město nad Metují,
boční vchod.
Tato budova je opatřena bezbariérovým vstupem, proto věříme, že tato změna usnadní přístup do volebních místností i našim imobilním spoluobčanům.
Bc. Hana Horáková
vedoucí správního odboru
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„Co nového pod Montací“
Vážení a milí čtenáři,
v jednom z našich předchozích sloupků jsme uvedli, že vás postupně seznámíme s naší školou a metodami
naší práce. Pojďme tedy na to.
Jedním ze zásadních pilířů
úspěšného vzdělávání je uskutečňovat
proces výuky v bezpečném prostředí bez
pocitu ohrožení. Nejnovější neuropsychologické výzkumy jasně potvrzují, že mozek v situaci, kterou vyhodnotí jako stresovou, přeruší proces učení a začíná se
starat o únik a přežití (původní reakce
na stres). Z činnosti tak vyřadí mozkovou
kůru, jež je sídlem akademického učení.
Naopak stane-li se učení smysluplným,
vyplavují se do těla chemické látky vzbuzující příjemné pocity a učení je odměnou
samo o sobě (není nutná vnější motivace
například v podobě známek). I proto naše
škola klade důraz na přívětivé prostředí,
v němž vzdělávání probíhá. To zajišťujeme mimo jiné tak, že vedeme žáky ke vzájemné spolupráci, podpoře, pomoci (bez
soutěžení) a opíráme se o jiné formy hodnocení, než je známka (tedy slovní hodnocení a sebehodnocení). Pokud je vám
tento způsob a program Začít spolu blízký a máte doma předškoláka, vězte, že už
ve čtvrtek 4. dubna od 14 do 18 hodin se
v budově naší školy ZŠ Pod Montací v Běloveské ulici 637 uskuteční zápis do 1. třídy. Nabízíme také možnost zařazení dětí
do vyšších ročníků – 3. a 4. třídy.
Zároveň bychom rádi pozvali veřejnost
na společný úklid nazvaný ZŠ Pod Montací uklízí Montaci, který pořádáme v rámci akce Ukliďme Česko v sobotu 6. dubna.
Sraz je v 9 hodin u školy.
Více informací o nás a naší škole se
dozvíte na www.zspodmontaci.cz nebo
na našem facebookovém profilu Začít spolu Náchod.
Těšíme se na viděnou pod Montací.

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

Dubnová výročí

Ředitelství Praktické školy, Základní
školy a Mateřské školy Josefa Zemana, Náchod vyhlašuje

2. dubna 1984 zemřel náchodský rodák,
orientalista Lubor Matouš. Přeložil mj. sumerský Epos o Gilgamešovi, jedno z nejstarších děl světové literatury.
4. dubna 1959 zemřel architekt Otakar
Novotný. Projektoval mj. budovu dnešní
knihovny na Kamenici nebo vilu Čerych
v České Skalici.
4. dubna 1934 se narodil profesor biologie a chemie našeho gymnázia Radomil
Dostál, dlouholetý člen a řádku let také
předseda pěveckého sboru Hron.
5. dubna 1899 protižidovskými bouřemi
vyvrcholilo stávkové hnutí, které v Náchodě probíhalo už od ledna, byla vytloukána okna bytů a demolovány a drancovány obchody.
7. dubna 1939 zemřel malíř Karel Špillar,
který spolu se svým bratrem Jaroslavem
vytvořil šest fresek na budově dnešní
ZUŠ. Při rekonstrukci budovy byly kvalitně restaurované.
10. dubna 1929 se v Josefově narodil spisovatel Miroslav Ivanov, významný autor
literatury faktu.
11. dubna 1769 se v Dobrušce narodil
František Vladislav Hek, předobraz titulní postavy Jiráskova pětidílného románu F. L. Věk.
11. dubna 1929 se narodila Ing. Eva Trejbalová, obětavá pracovnice náchodského
Sokola i Jiráskovy župy Podkrkonošské.
13. dubna 1909 zemřel básník a dělnický
předák Josef Krapka – Náchodský, rodák
z Pavlišova.
13. dubna 1924 zemřela matka sourozenců Čapkových, hronovská rodačka Božena Čapková.
14. dubna 1909 se narodil tělocvikář
zdejšího gymnázia prof. Jaroslav Remeš,
v r. 1944 zatčený, umučený v koncentračním táboře Buchenwald.
19. dubna 1914 se narodil sochař Josef
Malejovský, který mj. vytvořil hronovský pomník Jiráskův a sousoší bratří Čapků v Malých Svatoňovicích.
19. dubna 1974 zemřel profesor zdejšího
gymnázia Vladimír Beran, průkopník literárně zaměřené turistiky.
23. dubna 1564 se narodil největší dramatik všech dob a básník, stále hraný a aktuální William Shakespeare.
26. dubna 1914 bylo slavnostně otevřeno
naše městské divadlo dopoledním matiné, večer pak Jiráskovou hrou Jan Žižka,
v níž v titulní roli hostoval tehdy nejslavnější český herec Eduard Vojan.
29. dubna 1939 sehráli náchodští ochotníci Vrchlického Noc na Karlštejně. Jejím nastudováním se snažili na samém počátku
protektorátu podpořit národní vědomí.
30. dubna 1954 byly pod tlakem světového veřejného mínění zrušeny Pomocné
technické prapory – vojenské tábory nucených prací.
(AF)

ZÁPIS ŽÁKŮ

do 1. ročníku školního roku
2019–2020
pro děti se
zdravotním postižením
a pro děti
se speciálními vzdělávacími
potřebami
Zápis se bude konat v budově školy:
Jiráskova 461, Náchod
dne 10. dubna 2019 (středa)
od 12.00 do 15.00 hod.
Zákonní zástupci musí mít s sebou:
1) Rodný list dítěte
2) Občanský průkaz
Informace na telefonním čísle:
491 422 910
e-mail: ivo.feistauer@zsjzemana.cz
Březen, ač se nás s kuráží sobě vlastní snaží potěšit prvními smělými kvítky,
přesto nám káže, snad pro vrtkavost počasí jeho, usednout raději k pokladům, jež
ve všech časech radostí i útěchou být dokážou, ke knihám. Jak už u nás zvykem
bývá, necháváme se moudrostí měsíců
rádi a ochotně vést.
Za pravými knihami skutečných pánů
spisovatelů se do městské knihovny postupně vydali žáci všech tříd. Jsme velmi vděčni pracovnicím knihovny za jejich
poutavé programy, při jejichž přípravě nezapomínají na to, že když přijde
„Zemanovka“, je to přece jenom trochu
jiné. Protože naši žáci jsou jiní. To, že
si mnozí z nich nejspíš nikdy sami knihu nepřečtou, neznamená, že je nemají
rádi. A to i díky návštěvám krásné městské knihovny.
Za vedení a zaměstnance školy napsala
Mgr. Jana Burčíková

Z HISTORIE

DUBEN

Historické průmyslové stavby
4. Mautnerovy textilní závody a Tepna
Jak bylo popsáno v minulém čísle zpravodaje, na pozemcích 1. světovou válkou pracovalo v náchodském závodě již cca 2 200
mezi Horským předměstím a Plhovem vznikly v nevelkém časo- dělníků. Po určité krizi prožívala firma za války konjunkturu
vém rozpětí dva průmyslové podniky. Dne 20. 5. 1881 byla měst- díky armádním zakázkám, i když se ke konci války až do poloským úřadem povolena stavba strojní barevny a sušírny firmy viny r. 1919 projevoval nedostatek bavlny, která byla nahrazoIzák Mautner a syn (směrem k Plhovu), záhy doplněná o budo- vána mj. kopřivami.
Po vzniku samostatného československého státu v říjnu 1918
vu tkalcovny, a následně 10. 5. 1882 byla povolena stavba nové
mechanické přádelny a obytného domu firmy Wärndorfer, Be- postupně probíhala tzv. nostrifikace firem se sídlem v cizině,
nedickt, Mautner (situována blíže Horskému předměstí na mís- náchodský podnik byl přejmenován na Mautnerovy textilní zátě dnešní velkoprodejny Lidl; dokončeno v únoru 1883). V obou vody a. s. (MTZ) a původně měl sídlo v Praze. Rozhodnutím valpřípadech se jednalo o dvoupatrové tovární budovy postavené né hromady z 2. 5. 1919 a následným povolením čsl. úřadů bylo
kolmo k toku potoka Radechovky a dnešní Plhovské ulici. Fa- sídlo přeloženo do Náchoda. Podnik se dostal do vlivu mocné
sády tkalcovny byly členěny pouze svislými lizénami, přádel- Živnostenské banky, díky které byla výše akciového kapitálu
nu postavenou podle projektu náchodského stavitele Václava v r. 1923 navýšena na 100 miliónů Kč. V r. 1929 opustil konSvobody zdobila kromě nárožních lizén segmentem zaklenutá cern Isidor Mautner, nahrazený zástupci vídeňské kreditní banokna se šambránami. Budova byla při jedné z dostaveb opatře- ky. V letech 1925–1926 byla provedena rozsáhlá přístavba barevny. Za světové hospodářské
na zdobnou věžovou nástavbou
krize (1929–1931) a předchozípro vodní nádrže. Obě továrny
ho zadlužení u zmíněné Živnobyly ještě v 19. století rozšiřobanky se dřívější zisky rozplynuvány o nové provozní místnosly a došlo ke krachu. Koncem r.
ti, sklady a kanceláře, doplňován
1931 se stávající koncern rozděbyl i parní pohon strojů, takže
lil do dvou zájmových sfér, česnapř. přádelna disponovala v r.
koslovenské a rakouské. Rovněž
1891 již sedmi parními kotli. V r.
bylo provedeno snížení akciové1892 začalo postupné budování
ho kapitálu na „zanedbatelnou“
nové tkalcovny za Radechovkou,
částku 5 miliónů Kč. Za této sikterá průmyslový areál rozdělotuace, která se postupně zlepšovala a byla zakryta až po r. 1916,
vala, fungoval náchodský podsměrem k Plhovskému náměsnik až do začátku druhé světové
tí (dnes firma Hronovský). Větválky.
ší část byla přízemní se shedoVálka opět přinesla zakázky
vými (světlíkovými) střechami,
pro německou armádu a výrobdo Plhovské ulice byla budova
Foto asi 1895
ní kapacita nestačila. Proto byla
dvoupatrová s cihelnými klenbami do traverz a bohatým průčelím s pilastry, římsami a půl- v l. 1939 – 1940 vystavěna nová třípatrová budova tkalcovny
kruhem zakončenými okny. Výstavba nové tkalcovny byla do- a připravovala se stavba nové přádelny (dosud stojící), obě stavby
končena přízemním traktem do Plhovského náměstí a krytým v duchu funkcionalismu s železobetonovou konstrukcí projektovala a stavěla známá pražská firma Lanna. Čtyřpatrová budova
přechodem přes Plhovskou ulici v letech 1911–1912.
Se vznikem akciové společnosti Rakouské textilní závody se přádelny se začala budovat v únoru 1940, po přerušení za okusídlem ve Vídni v prosinci 1905 (ustavující valná hromada se ko- pace r. 1941 byla jen polovina zamýšlené stavby dokončena až
nala 30. 12.) pod vedením Izákova syna Izidora Mautnera a dal- v r. 1947. Za války v r. 1943 byl ve svahu naproti nové tkalcovších rodinných příslušníků a za přímé účasti prestižního peněž- ně vyražen protiletecký úkryt plánovaný pro 150 osob, nebyl
ního ústavu Boden-Credit-Anstalt ve Vídni, se navýšil základní však dokončen.
Firmy se hned po skončení války týkala první vlna znárodkapitál společnosti na částku 5 miliónů tehdejších rakouských
korun. Do společnosti byly začleněny oba výše zmíněné náchod- ňování. Dne 19. 5. 1945 byla na MTZ uvalena národní správa
ské podniky rodiny Mautnerů, které se sloučily. Prioritní posta- a 27. 12. byly znárodněny. Ke dni 7. 3. 1946 pak byly začleněny
vení v této akciovce zaujímal náchodský podnik, který vzápě- do Východočeských bavlnářských závodů (VBZ), n. p. Náchod.
tí zvýšil svou výrobu díky modernizacím technického vybavení Na počátku roku 1949 byly VBZ přejmenovány na Tepna, bavla rozšíření továrního areálu o další stavby. Náchodská tkalcovna nářské závody, n. p., Náchod („textilní průmysl Náchod“). V náv r. 1905 disponovala 950 mechanickými stavy, o dva roky poz- sledujících letech se již závod 01, který tvořily bývalé MTZ, staději jich měla již 1128. S nimi vyráběla 11 698 573 metrů tkanin, vebně nerozšiřoval, pouze částečně modernizoval, produkoval
což znamenalo podíl 41,38 % produkce a první příčku v rámci však kvalitní látky, především šatovky a košiloviny. Jako většiakciové společnosti. V r. 1907 byla rozšířena přádelna o přístav- nu českého textilního průmyslu, zasáhla i Tepnu, která byla pribu nové třípatrové budovy směrem k zámku, což vedlo ke zvý- vatizována po r. 1991 odbytová krize. Podnik byl zásadně redušení vřeten na celkem 65 000 kusů. O rok později byla naproti kován, opuštěna a prodána byla jeho jižní část. V r. 2005 byla
závodu vybudována elektrická centrála (dnešní teplárna) pro po- zbořena stará přádelna (pův. firma Wärndorfer, Benedickt, Mauthon celého závodu. Dnes již neexistující budovu s nízkými čle- ner) a nahrazena podle odborníků nevzhlednou stavbou velkonitými štíty a bohatě zdobenou secesní fasádou navrhl v prosin- prodejny Lidl, r. 2006 následoval definitivní krach celého podnici 1907 známý místní architekt Jaroslav Hakauf. Zároveň byla ku. Chátrající budovy staré a nové tkalcovny a úpravny podlehly
postavena nová budova přádelny směrem ke Kamenici a Karlo- demolici v r. 2013 a uprázdněné místo čeká na smysluplné vyuvu náměstí (dnes po demolici parkoviště). Tím se navýšil počet žití. Dodnes tak stojí pouze budova nové přádelny s nejistou buvřeten na 102 628 kusů. V r. 1911 Jar. Hakauf navrhl rozsáhlou doucností a severní část podniku, bývalá tkalcovna, která byla
a členitou budovu nové úpravny a barevny se secesně pojatým firmou Hronovský příkladným způsobem opravena s důrazem
průčelím do ulice Na Příkopech, stavět se však začala až r. 1916 na prezentaci původních architektonických prvků.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
a kolaudována byla po různých sporech teprve v r. 1925. Před
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INFORMACE Z RADNICE

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
S příchodem jara byla zahájena stavební sezona na silnicích Náchodska. Termíny jednotlivých akcí se mohou dle aktuální situace změnit. Více informací, včetně
aktuální situace na www.dopravniinfo.
cz.
Uzavírky:
1. 4. – 15. 6. I/14 v Dolní Radechové od
křižovatky s III/303 10 „Červeňák“ cca 650
m ve směru na Horní Radechovou, objízdná trasa Náchod – Hronov – Horní Kostelec–Rtyně v Podkrkonoší
11. 3. – 23. 6. II/285 MK Havlíčkova v Novém Městě nad Metují od Rychty po křižovatku u „Papežů“, objízdná trasa přes
Vrchoviny
1. 4. – podzim 2019 III/303 17 v Machově, objízdná trasa Velké Petrovice – Police nad Metují – Bělý

Omezení:
25. 3. – 24. 5. I/14 Náchod výjezd z ČS
Shell po začátek Dolní Radechové, průjezd po volné polovině vozovky řízen semafory.
1. 4. – 30. 6. II/303 Bukovice – Pěkov,
průjezd po volné polovině vozovky řízen
semafory
Dlouhodobě I/14 vjezd na náměstí v Novém Městě nad Metují řízen semafory
18. 3. – 3. 7. I/14 Dobruška u ČS Benzina
– výstavba okružní křižovatky, průjezd po
volné polovině vozovky řízen semafory,
pro cestu do Deštného v Orlických horách
doporučujeme využít jinou cestu
11. 3. – 28. 5. II/567 a MK v Hronově nefunkční zabezpečovací zařízení železničních přejezdů, při průjezdu dbejte zvýšené opatrnosti.

Město Náchod

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

KONKURS
Rada města Náchoda vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky

Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345
s nástupem od 1. 6. 2019 nebo dle dohody
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
vzdělání a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
občanská a morální bezúhonnost,
dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom
včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce
pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na dny, doložené např. pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů atd.,
strukturovaný profesní životopis,
koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců),
souhlas se zpracováním osobních údajů (vzor ke stažení zde – příloha č. 12
http://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/konkursni-rizeni-vzory/all//).
Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději 10. dubna 2019
na adresu: Městský úřad Náchod, odbor školství, Masarykovo náměstí 40,
547 01 Náchod. Obálku označte „KONKURS –NEOTVÍRAT“.

Městské
informační
centrum

Město Náchod se prezentovalo
na veletrzích cestovního ruchu
V měsíci březnu se pracovníci Městského informačního centra zúčastnili hned
dvou velkých veletrhů cestovního ruchu,
a to v Ostravě a Hradci Králové. Na obou
veletrzích se návštěvníci zajímali především o kulturní a historické zajímavosti,
cykloturistiku i tradiční akce našeho města, kraje i polského příhraničí.
Informační centrum na zámku
od konce dubna opět v provozu
Od 27. dubna 2019 opět zahajuje svůj
provoz sezónní pobočka Městského informačního centra na Státním zámku v Náchodě. Přijďte si pro dobrou radu, kam
se vydat na výlet či jakou akci v Náchodě a okolí nezmeškat. Samozřejmostí je
bohatá nabídka propagačních materiálů,
která je pro návštěvníky zcela zdarma.
Otevírací doba: denně 9.30–12.00, 12.30–
15.30. Těšíme se na vaši návštěvu.

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.

Zápis do mateřských
škol pro rok 2019/2020
Zápis do náchodských mateřských
škol se uskuteční ve dnech 6. a 7.
května 2019 od 9.00 do 15.00 hod.
Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
1. rodný list dítěte
2. průkaz totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad o zmocnění
zastupovat dítě v přijímacím řízení
v případě osob, které osobně pečují
o dítě v pěstounské péči
3. vyjádření školského poradenského
zařízení popřípadě také registrujícího lékaře v případě dítěte se zdravotním postižením
Kritéria pro přijímání dětí budou
zveřejněna na webových stránkách
mateřských škol nebo vyvěšena přímo v jednotlivých mateřských školách u zápisu.

SVOZ ODPADŮ

DUBEN

Harmonogram svozu odpadů
Sváženy budou následující odpady:
a) nádoby od barev, znečištěné štětce,
elektrické spotřebiče (zářivky, výbojky, televizory, počítače, chladničky
a mrazničky, pračky, sušičky, myčky
nádobí, sporáky apod. – spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní),
elektrické články a akumulátory, barvy, motorové oleje a filtry,
b) nábytek, sanitární zařízení, koberce
atd.
Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální odpad (tento odpad
je možno za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!
Větve, listí, tráva a další velkoobjemový
rostlinný odpad bude svážen samostatně
(jaro a podzim ve čtrnáctidenních intervalech dle schváleného harmonogramu),
tudíž při pololetním svozu nebezpečných
odpadů a velkoobjemových odpadů svážen nebude!

Město Náchod prostřednictvím Technických služeb Náchod s.r.o. provede jednorázový svoz
nebezpečných a objemných odpadů.
Pátek: 12. dubna 2019
Klínek – prodejna..............................................................................16.30–16.45
Sokolská (u Vatikánu)........................................................................ 16.55–17.10
Bezručova. Vojanova (u trafa).......................................................... 17.25–17.40
Smetanova. V Zátiší (u hřiště).......................................................... 17.45–18.00

hod.
hod.
hod.
hod.

Sobota: 13. dubna 2019
Dobrošov – náves................................................................................ 8.00–8.15 hod.
Jizbice – u prodejny............................................................................. 8.20–8.35 hod.
Lipí – náves........................................................................................... 8.40–8.55 hod.
Sídliště U nemocnice (u prodejny) . ................................................... 9.00–9.15 hod.
Kladská (parkoviště u Pekáren)........................................................ 9.45–10.00 hod.
Pavlišov u prodejny............................................................................10.15–10.30 hod.
Horní Babí u školy..............................................................................10.35–10.50 hod.
Ryšavého/Lesní................................................................................... 10.55–11.10 hod.
Malé Poříčí. naproti zastávce ČD . ................................................... 11.15–11.30 hod.
Běloves. 1.máje (k Brodu)...................................................................11.45–12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka)....................................................................12.15–12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner)........................................... 12.35–12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka)..................................................... 13.05–13.20 hod.
Bražec (Drtinovo nám.)..................................................................... 13.25–13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště)..............................................................13.50–14.05 hod.

Harmonogram svozu větví
Stanoviště
Běloves – k Brodu
Železniční kolonie
U Zbrojnice x U Starých lázní
Branka – Veterinární st.
Drtinovo náměstí
Lipí – náves
Dobrošovská x Šafaříkova
Vojanova (u trafa)
V Zátiší
Klínek – prodejna
Sokolská (u Vatikánu)
Pavlišov (u kapličky)
Babí – Truhlářská x Jabloňová
Koupaliště
Za Kapličkou (u rybníka)
Malé Poříčí (u zastávky)

Čas / Datum							
15.00 18. 3. 1. 4.
15. 4.
29. 4. 13. 5. 27. 5. 19. 8. 2. 9. 16. 9. 30. 9. 14. 10.
29. 10.
16.00 18. 3. 1. 4.
15. 4.
29. 4. 13. 5. 27. 5. 19. 8. 2. 9. 16. 9. 30. 9. 14. 10.
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na
zó10.
16.00 22. 3. 5. 4. 20. 4.–10 h 4. 5.–10 h 17. 5. 31. 5.zó23.
6. ho
9. ds
20.ká9.Pr4.im
10.a se18.
2. 11.–10 h
na8.Nác
se
na
a
zó
im
se
Pr
a
ká
im
ds
Pr
ho
ká
17.00 22. 3.		
20.
4.–11
h		
17.
5.		
23.
8.		
20.
9.		
18.
10.		
ác
ds
N
ho
na
ác
zó
zóna N
ima se

ima se
dská Pr
a sezóna Nácho ká Prima sezóna Náchodská Pr
im
Pr
ká
ds
ho
ác
ds
DIVADLO
a sezóna
na Nácho
ma sezóna N
Náchodská Prim
dská Prima sezó
na
zó
ma sezóna Nácho zóna Náchodská Prima sezóna
se
LITERATURA
hodská Prima
se
ima sezóna Nác
áchodská Prima
na
Pr
zó
ká
se
ds
a
FOTOGRAFIE
ho
im
ác
Pr
N
ká
sezóna
zóna Náchods
áchodská Prima
HUDBA
hodská Prima se
ác
N
na
na
zó
se
a
dská Prima sezó
ho
ác
áchodská Prim
N
na
zó
se
WORKSHOPY
óna
ká Prima
ská Prima sezFILM
sezóna Náchods
d
o
h
c
á
N
a
n
áchodská Prima
ó
z
e
s
ezóna
ma sVÝSTAVY
chodská Prima
ri
á
P
N
á
a
k
s
n
d
ó
z
o
e
h
s
c
á
a
N
m
a
Pri
a sezón
13.–17. 5. 2019
KONCERTY
Náchodská Prim

á
Náchodsókn
Prima sez a

Prima sezóna

11. 11.
11. 11.
11. 11.
12. 11.
12. 11.
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14. 11.
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6500 produktů
skladem
...a další doobjednáme
– za příznivou cenu a v co nejkratším možném termínu.

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

800 404 010

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu
Zpravodaj Náchod 178x123 mm ČB 2019 „6500“

Saar Gummi

Červenokostelecká Saar Gummi vyvíjí
a dodává technologie celé skupině
Závody Saar Gummi jsou po celém světě od Evropy
přes oba americké kontinenty až po Asii. Prakticky
ve všech, ve kterých se vyrábí těsnění pro pohyblivé
díly automobilů, jsou technologie pocházející z Červeného Kostelce. Aktuálně čeští vývojáři a technici
pracují na odtrhovačce – zařízení na odtrh montážní šňůry z vytlačovaného profilu. Práce jsou ve fázi
ověřování funkčnosti a již nyní ostatní závody hlásí zájem na začlenění odtrhovačky do jejich výrobních linek. Není divu, protože jde o unikátní zařízení, které podmiňuje další automatizaci na linkách.
Odtrhovačku vyvíjeli konstruktéři v Saar Gummi
Czech přibližně rok. Pro vlastní potřebu předběžně
počítají s výrobou dalších dvou až tří kusů. Tím ale
technologický vývoj nekončí, v současné době technici pracují na další etapě automatizace. Její součástí je instalace robotického ramene do linky v nové
hale, zprovozněné v polovině loňského roku.
P. L.

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

Samostatný/á účetní,
mzda 36 000 Kč až 42 000 Kč.
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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁCHOD
BĚLOVES

ŠKOLY

DUBEN

MŠ Myslbekova
POZVÁNKA NA
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
V MATEŘSKÉ ŠKOLE,
Myslbekova ulice
Srdečně vás zveme do naší mateřské školy, Myslbekova ulice, Náchod
v úterý 9. dubna 2019
v době od 8 do 15 hodin.
Podíváte se do tří nově moderně vybavených tříd, vaše děti se mohou zapojit do
her s dětmi z MŠ, zhlédnete ukázku naší
práce s dětmi, můžete získat bližší informace o činnosti MŠ a vzdělávacím programu naší MŠ.

MŠ Vítkova
Oslava masopustu v mateřské škole
Kdo šel Bělovsí v úterý 12. 2. mohl potkat vodníky, klauny, piráty, tygra, tučňáka, vlka, indiánku a množství dalších
zábavných kostýmů a masek. To děti a rodiče z tamní mateřské školy slavili masopust. Průvod doprovázela živá hudba
a řinčení dětí na rytmické nástroje. Nechyběly masopustní koblížky, připravené
v altánu restaurace Bonato. Na zahradě
mateřské školy si maškary trochu zasoutěžily a chvíli se ohřály u ohně. Snahou
bylo poskytnout dětem vlastní masopustní prožitek. Věříme, že se nám to podařilo.
Kolektiv.MŠ.Vítkova,.Náchod

MŠ Komenského

„Babičko, přečti nám pohádku“
V posledních letech se čím dál více setkáváme s úpadkem tradičního rituálu
předčítání dětem. Zároveň dochází z různých důvodů i k poklesu mezigeneračního sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Proto jsme v MŠ Komenského
zařadily do ŠVP PV novou aktivitu, která
by mohla s tímto problémem trošičku pohnout. Od září 2018 praktikujeme s úspěchem projekt „Babičko, přečti nám pohádku“. Je to celkem jednoduché: oslovily
jsme několik babiček, které si v MŠ vyzvedávají svá vnoučata, aby dětem zpestřily
odpolední poobědový odpočinek na ložnici tím, že jim přečtou domluvenou pohádku. V jeden okamžik se tak potkávají
prarodiče s vnoučaty a vůbec nevadí, že
nejde o přímou rodinnou vazbu. Děti jsou
k předčítající „babičce“ daleko pozornější a k textu vnímavější a zaznamenáváme i velký rozdíl v klidu na ložnicích. Ba-

bičky dochází jedenkrát týdně do vybrané
třídy, čímž docilujeme toho, že pro děti
jde o vzácný okamžik a obohacení dne.
Děti se na tento den těší, s babičkou si
před čtením povídají o tom, co se bude
číst a zda pohádku znají.
Předčítání z pedagogického pohledu podporuje důležitý institut zvyšování předčtenářské a jazykové gramotnosti
dětí. Na celou akci máme pozitivní ohlasy od dětí i rodičů. V některých rodinách
dokonce bylo upuštěno od večerního sledování animovaných seriálů a došlo k celorodinnému čtení pohádek a příběhů.
Čte a zároveň pohádku poslouchá máma,
táta, sourozenec, někdy i babička a děda.
A z této situace máme v MŠ obzvlášť velkou radost, když nám ji dítě druhý den
ráno s nadšením popisuje. Zařazení tohoto projektu byl výborný nápad a už uvažujeme, jak ho ještě rozšířit a vylepšit.
Mgr..Renata.Košťálová,.
MŠ.Komenského,.Náchod.
V.Náchodě.12..3..2019.

ZŠ 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 do 16 hodin 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
Více.zde:.https://skolababi.webnode.cz/
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
Zápis dětí do 1. třídy se koná ve dnech
4. a 5. dubna 2019 vždy od 14 do 17 hod.
Vezměte s sebou rodný list dítěte, cizinci
povolení k pobytu.
Více.zde:.https://skolababi.webnode.cz/

ZŠ BĚLOVES
Co naše škola nabízí?
především kvalitní výuku v samostatných ročnících 1. stupně
příjemnou atmosféru malé školy
profesionální a vstřícné učitele, vychovatele a asistenty pedagogů
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především kvalitní výuku v samostatných ročnících 1. stupně
příjemnou atmosféru malé školy
profesionální a vstřícné učitele, vychovatele a asistenty pedagogů
menší počet žáků ve třídě, individuální přístup k žákům
anglický jazyk od 1. třídy, vyšší časovou dotaci pro výuku anglického
jazyka
projektové vyučování, skupinovou práci, spolupráci mezi třídami
moderně vybavenou školu – interaktivní techniku v každé třídě
širokou nabídku mimoškolních aktivit
přípravu na přijímací zkoušky
chutnou a zdravou stravu ve školní jídelně
pestrou činnost školní družiny
akce pro děti a rodiče, možnost vzájemného poznávání a budování
vztahů, otevřenou komunikaci s žáky a rodiči
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CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Letošní jarní období je na naší škole
opět velice plodné, alespoň co se pořádaných akcí týče. Jen v březnu se konal
Den otevřených dveří či oblíbený projektový den, který byl letos na téma Světová náboženství, hned začátkem dubna proběhnou zápisy do prvních tříd,…
A budete-li chtít, v závěru tohoto našeho
článku najdete i pozvánku určenou přímo pro Vás, a to na vskutku velmi zajímavou akci.
Ve středu 20. února proběhlo na Lesní
správě v Rychnově nad Kněžnou místní
kolo lesnické soutěže YPEF – Mladí lidé
v evropských lesích (Young People in European Forests). Za nás nastoupila dvě
družstva. Nejprve je čekal vědomostní
test, pak poznávačka dřevin a živočichů
žijících v lese. S testem se naši borci vypořádali skvěle, v poznávačce ale zvítězily zkušenosti, kdy starší žákyně své mladší spolužáky pokořily. Vítězem se nakonec
stalo družstvo deváťáků ve složení B. Reslová, K. Lepšová a T. Ťokanová, soutěžící
skupina mladších ze šestých tříd, sestavená ze žáků Z. Balcara, M. Ťokana a P. Jirmana, obsadila druhé místo. „Všem gratulujeme k postupu do regionálního kola,
které proběhne 9. dubna v Trutnově a kde
naše týmy změří své síly s vítězi místních kol Královéhradeckého, Libereckého
a Pardubického kraje,“ uvádí RNDr. Ivana
Šimurdová.
Celé úterý 19. března se ve všech školních budovách konal Den otevřených
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dveří. Zájemci z řad široké veřejnosti si
během něj měli možnost prohlédnout
jednotlivé třídy i odborné učebny, značný zájem byl i to, co nabízí náš školní pozemek ve Starém Městě nad Metují. Mezi
příchozími byli v doprovodu svých rodičů
či prarodičů nejčastěji páťáci, kteří zvažují možnost absolvovat druhý stupeň základního vzdělání na naší škole, nechyběli
však ani budoucí prvňáčkové, kteří možná do školní budovy v Sokolské ulici dorazí k zápisu do první třídy, a to ve dnech
4. a 5. dubna.
Již tradičně patřil 28. březen, tedy den,
kdy si připomínáme výročí narození učitele národů Jana Ámose Komenského, projektovému dni. Celé čtvrteční dopoledne
se žáci 3. až 9. ročníků hravou formou seznamovali se základními pojmy ze světových náboženství. Věkově různorodé
skupiny postupně navštěvovaly osm stanovišť. Bližší informace o akci přineseme
v příštím vydání Náchodského zpravodaje, popřípadě je najdete na webových
stránkách školy či na facebooku.
Určitě 16. dubna přijďte!
To je vzkaz firmy „Úsměv“, což jsou
žáci a žákyně ze 4.C naší školy. „Na pobočce České spořitelny v Náchodě chystáme „Jarní jarmark“, na němž budou nejen
k vidění, ale i ke koupi krásné nezbytnosti, které jsme sami vyrobili a které třeba
i vám udělají radost,“ vzkazují všem zájemcům mladí organizátoři v čele s třídní
učitelkou Mgr. Ivou Prouzovou a dodávají:
„Můžete si tam dát i kávu a k ní nějakou
dobrůtku, kterou pro vás rovněž připravíme. Těšit se můžete i na bohatý doprovodný program, v němž zatančí děvčata
z naší třídy či skupina Rond, zahraje a zazpívá i hudební skupina MHD, sestavená
z učitelů naší školy. Připravena bude také
bohatá tombola, navíc proběhne i dražba olympijského a reprezentačního trička plavce Pavla Janečka, který je náchodským rodákem a absolventem naší školy.
Určitě 16. dubna mezi 14. a 17. hodinou zajděte na náchodské Karlovo náměstí a na-

Firma ÚSMEV (žáci 4. C ZŠ Komenského)
porádá

KDE ? pobocka Ceské sporitelny v Náchode
KDY ? již 16.4.2019 - 14.00 - 17.00 hodin
Možnost nákupu
JARNÍ KRÁSY,
kterou jsme pro
Vás vyrobili

DOBRŮTKY
slané i
sladké

A CO VÁS CEKÁ ?

TOMBOLA
tu si určitě
nenechte ujít

ÚŽASNÝ
DOPROVODNÝ
PROGRAM

vštivte zdejší pobočku České spořitelny,
v níž proběhne náš „Jarní jarmark“. Moc
se na vás všechny těšíme!
Kolektiv ZŠ Komenského Náchod

Zprávičky
z Masaryčky
Lyžařský výcvik
V únoru jsme vyrazili do Orlických hor
na lyžařský výcvik. Sestava byla různorodá – byli zde žáci ze sedmých, osmých
a pátých tříd. Ubytovali jsme se v hotelu
Orlice v Deštném. Nad hotelem byla sjezdovka, na které jsme trávili hodně času.
Několik z dětí na lyžích ještě nestálo, ale
na konci výcviku většina z nich sjížděla
sjezdovku bez větších problémů. Ostatní
„zdatnější“ lyžaři sjížděli nejen sjezdovku nad hotelem, ale i ostatní sjezdovky
v Deštném.
Po večerech bylo hodnocení dne, plány
na další den, beseda s horskou službou
o nebezpečí hor, o správné lyžařské výstroji, o bezpečném chování na sjezdovce.
A samozřejmě nechyběly společenské hry.
Na závěr byl závod ve slalomu, který
absolvovali téměř všichni. Radost z diplomů a výher neznala mezí.
Pátek před odjezdem jsme vyjeli autobusem na Šerlich a za krásného počasí sešli zpět, abychom se najedli a rozloučili
s horami.
Mgr. Iva Zeisková

Zdravověda
Žáci prvního i druhého stupně ZŠ si
v únoru prakticky vyzkoušeli pod odborným vedením pracovnice Českého červeného kříže, paní Zelené, poskytování první pomoci. Po teoretickém úvodu přišla
na řadu i praktická část. Všichni se nejdříve naučili zavolat první pomoc i s popisem místa a situace. Žáci z prvního stupně
se učili obvazovat různé části těla, použít izolační fólii, zastavovat krvácení, žáci
z druhého stupně se navíc již učili a zdokonalovali v základní resuscitaci na figuríně. Všichni se seznámili s obsahem lékárničky i způsobem použití jednotlivých
prostředků. Žáci během jedné vyučovací
hodiny získali spoustu praktických dovedností, které si smysluplně ponesou
do běžného života.
O tom, že pevné zdraví patří mezi nejdůležitější hodnoty, které si člověk v životě přeje a o něž usiluje, není třeba diskutovat. Okamžitá první pomoc je nedílnou
součástí záchrany lidského života. První

chvíle po úrazu nebo nehodě jsou nejdůležitější. Paní Zelené patří velké poděkování a všem zúčastněným přání, aby nabyté znalosti a dovednosti uměli použít co
nejlépe, ale aby je v životě potřebovali co
nejméně.
Mgr. Ivana Maršíková

ZŠ PLHOV
Jak se hodina líbila žákům?
Tobiáš Hejsek, 6.A:
Výuka se mi líbila, protože to měl Matěj dobře připravené. Pochopil jsem látku, Matěj mi to dobře vysvětlil. Líbilo se
mi pracovat s deváťákem, ale na začátku
jsem měl trému. Jsem rád, že jsem poznal
nového člověka. Klidně bych se s deváťáky kamarádil.
Maryana Nykolajčuk, 6.A:
S Emmou se mi dobře pracovalo. Ze začátku jsme měly velikánskou trému, ale potom to bylo v pohodě. Emma mi tu látku
strašně dobře vysvětlila, takže jsem to pochopila. Chtěla bych jí strašně poděkovat
za to, že si dala takovou práci s pracovními listy a vysvětlováním.
Michaela Krupičková, 6.A:
Celá výuka se mi moc líbila a byl to skvělý nápad. Pracovalo se mi také dobře, protože s Verčou se znám delší dobu. Líbilo
se mi vysvětlení od někoho, kdo je podobného věku. Verča měla vše hezky připravené a vše jsem pochopila. Bylo dobré, že
jsem si mohla vybrat deváťáka. S Verčou
jsme byly velmi rychlé, takže jsme stihly
cvičení v sešitě i v konverzaci.
Petr Jakoubek, 9.B
Svého výkladu jsem se hodně bál. Bavilo
mě připravovat pracovní listy, učivo jsem
si procvičil a jsem si v něm už o dost jistější. Ze začátku jsem byl nervózní, ale
po chvíli to ze mě spadlo. Známkování
mne byvilo, protože jsem dával jen samé
jedničky. Učit mě bavilo a už jsem také
přemýšlel, že se touto cestou vydám. Hodina mohla být trochu delší, chtěl jsem si
ještě povídat.
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Společná angličtina 6. a 9. tříd
První hodina ve středu 20. února byla
pro žáky 6. a 9. tříd ze skupiny paní učitelky Mackové dlouho očekávaným dnem.
V plánu totiž bylo propojení obou skupin
a vzájemná spolupráce v angličtině.
Pro deváťáky byla práce náročnější,
protože si museli pro své mladší spolužáky připravit celou vyučovací hodinu. Příprava obnášela i práci na počítači, kdy si
deváťáci samostatně vytvořili pracovní
listy. A k tomu, aby mohli „učit“, museli
sami látku důkladně pochopit, takže společně s paní učitelkou si znovu prostudovali gramatiku.
Před samotnou hodinou panovala
na obou stranách velká nervozita. Úkolem
šesťáků bylo vybrat si „svého“ deváťáka.
A pak už vše začalo výukou ve dvojicích.
Deváťáci svým mladším kamarádům nejprve kompletně vysvětlili jednotlivé gramatické části a poté jim zadali samostatnou práci v podobě svých vytvořených
pracovních listů. A aby hra na učitele byla
kompletní, došlo i na hodnocení. Mnoho
šesťáků se tak mohlo pochlubit jedničkou
za pěkně odvedenou práci.
Nakonec se obě skupiny společně vyfotily a shodly se, že se jim hodina velmi líbila a žáci by si rády podobný projekt zopakovali. A to nejen aby se něco nového
přiučili či zopakovali, ale také kvůli vytváření nových vztahů. Šesťáci i deváťáci
se shodli, že už kolem sebe na chodbách
nemusí jen tak chodit a sotva se pozdravit, ale že mají v další třídě možnost najít
si nové kamarády, přestože je mezi nimi
věkový rozdíl.
Alena Macková

Natáčení orchestru Penquins
v Českém rozhlase
Smyčcový orchestr Penquins ze ZUŠ
Náchod byl ve čtvrtek 21. února pozván
do Českého rozhlasu v Praze na natáčení
profilového CD laureátů soutěže Concer-

to Bohemia 2019. Svůj soutěžní program
složený ze skladeb Gustava Holsta a Ernesta Blocha natáčel bezmála tři hodiny
v krásném a akusticky perfektním studiu
1 ČR. Pro orchestr úžasný zážitek a nová
zkušenost, jak nelehké je natočit dvanáct
minut hudby. Teď už se těšíme na nové
CD a všechny zveme na Koncert laureátů,
který Český rozhlas vysílá přímým přenosem 26. dubna 2019 v 19.00 hodin z paláce
Žofín. Poděkování za výbornou přípravu
a umělecké vedení orchestru patří paní
učitelce Michaele Michalové.

I TY JSI FILMAŘEM

– nevídaný úspěch na Febiofestu
Žáci literárně dramatického oboru ZUŠ
Náchod zvítězili v celostátní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Praha –
Febiofest!
Jedná se o soutěž krátkých amatérských filmů, která je zaměřena zejména
na studenty a mladší generace. Tématem
sedmého ročníku soutěže bylo šíření falešných a poplašných zpráv na internetu
– FAKE NEWS, HOAX.
Disciplíny jako scénáristika, dramaturgie, režie, střih, práce s kamerou a další v rámci literárně dramatického oboru
nevyučujeme. Přesto dokázali naši žáci
Jakub Syrovátka a Darek Husták, za podpory našeho bývalého žáka, absolventa
JAMU Bc. Dominika Macháčka, ve svém
volném čase vytvořit produkt, který zvítězil v celostátní soutěži. Neuvěřitelné,
klobouk dolů.

ACADEMIA MERCURII
zmodernizovala učebny díky dotacím
Soukromá střední škola ACADEMIA
MERCURII v Náchodě získala novou přírodovědnou laboratoř a zmodernizovala odbornou multimediální učebnu díky
výzvě „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“.
Hlavním cílem projektu, který je financován Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR, je zlepšení kvality vzdělávání v odborných a přírodovědných předmětech.
Nově vybudovanou přírodovědnou laboratoř škola využívá pro výuku biologie,
chemie a fyziky. Je vybavená laboratorními stoly s rozvodem elektrického napětí,
kahany, ale také interaktivní tabulí, aby
zde mohla probíhat kvalitní praktická výuka přírodovědných předmětů. K laboratoři patří také naučný záhon, umístěný
na pozemku školy.
Zmodernizovaná multimediální odborná učebna je vybavena novými počítači, interaktivním dataprojektorem, tiskárnou a ozvučením. Slouží přednostně
k výuce informatiky, písemné a elektronické komunikace, ale také k výuce dalších odborných předmětů, kde je za potřebí informačních technologií, například:
účetnictví, ekonomiky, práva, managementu, marketingu či služeb cestovního
ruchu. Díky nainstalování ozvučení, sluchátek, mikrofonů a počítačovému systému „Classroom management“ může učebna sloužit i pro výuku cizích jazyků jako
poslechová laboratoř.

MŠ Vítkova
Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
10. 4. 2019 od 8.00 do 11.00 hodin
Přijďte se podívat na naše třídy
upravené do center aktivit.
Rodičům zodpovíme dotazy.
Děti si budou moci pohrát
a zapojit se do činností
probíhajících na třídách.
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TÁBORY, POZVÁNKA

2019 Pohybové centrum Plhov

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
BAVÍME SE SPORTEM

TERMÍNY TÁBORA
8.-12.7. 5.-9.8.
15.-19.7. 12.-16.8.
29.7.- 2.8. 19.-23.8.

CENA
1500 KČ
Tábor je určen pro děti od 4 do 10 let
SPORT | KAMARÁDI | ZÁBAVA | VÝLETY | HRY | SOUTĚŽE

přihlášky: http://bavimesesportem.cz/prihlaska-3/
Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje

MĚSTO BROUMOV
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Jezdecký tábor
Jezdecká stáj Slavíkov si vás dovoluje pozvat na dva letní příměstské jezdecké tábory pořádané v termínech 1.–5. července
2019 a 12.–16. srpna 2019 (od 8.00 do 17.00 hod), věk dítěte 6–16
let, cena 3.200 Kč (pro děti, které u nás navštěvují jezdecký kroužek nebo soukromé hodiny cena 2.900 Kč), cena včetně stravy
(2x svačina, oběd a pitný režim)
Děti budou mít možnost se seznámit s koňmi a poníky, o které se v naši stáji staráme, naučí se, jak koně správně vyčistit, pomohou se sedláním a užděním, probereme základní teoretické
znalosti, dle schopnosti každého dítěte naučíme jízdu v kroku,
klusu či cvalu. Pokud nám počasí umožní, dopoledne trávíme výukou jízdy na koni na jízdárně na lonži nebo samostatně, odpoledne vyrážíme na vyjížďky s vodičem po okolí Slavíkova. Jezdecké hodiny prokládáme doprovodným programem her a soutěží,
či pracemi okolo koní ve stájích nebo ohradách. Poslední táborový den si děti změří své získané dovednosti v soutěži v jízdě
zručnosti. Každé dítě si odnese z tábora upomínkový předmět.
K dispozici máme pro děti osm poníků a pět velkých koní. V případě vašeho zájmu zašlete dotaz na email: koryna2@seznam.
cz, obratem vám pošleme přihlášku, pro případné další dotazy
volejte na tel. číslo 777 116 654 – Lucie Hlavatá

Obecní úřad Zábrodí a Spolek pro sport a cestování - SPACE Vás srdečně zvou na

XVIII. ročník

cestopisné přednášky a setkání cestovatelů

Horní Rybníky (budova Obecního úřadu)
Sobota 13. dubna 2019
od 16.00 hodin

Program:

Doprovodný program:

od 16.00 hodin
Martinik a Dominika – tropické ráje
(Petr Šupich)
Letní putování Norskem a Švédskem
(Dominik Zerzán)

Divácká soutěž o zajímavé ceny
Občerstvení s již tradiční ochutnávkou
exotické kuchyně

od 17.30 hodin
Raná péče Čechy - informace o terénní činnosti v klientských rodinách (Iva Jungwirthová)
Pěšky přes Kavkaz – Od Černého moře ke Kaspickému (Viktorie Hlaváčková)
od 19.45 hodin
Divácká soutěž - losování cen
Boundary Waters aneb po americko-kanadské hranici na kánoích (Iva Jungwirthová)
Na obědě u krále aneb putování po Ghaně, Togu a Beninu (Pavel Černý)

Vstupné dobrovolné
Výtěžek z akce bude poskytnut Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – Raná péče Čechy
- poskytovateli sociální služby rané péče pro rodiny s dětmi se závažným postižením sluchu
Akci podporují:

POZVÁNKY

DUBEN
Městské divadlo

Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě

Dr. J. Čížka v Náchodě

BLUE CIMBAL

uvádí 8. hra v rámci „MODRÉHO” abonmá

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.

Hrají: Lucie Pernetová, Jiří Vojta, Ivana Krmíčková, Vladimír Senič, Martin Dusbaba, Petr Florián,
Jan Konečný, Filip Müller, Jaroslav Someš, Robert Tyleček, Lukáš Typlt, Michal Kuboušek 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.

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

Vstupné: 120 Kč, 100 Kč

Předprodej - MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119, IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657,
RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870 a IC Hronov, tel.: 491 483 646.

Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě
Poutníci začali v roce 2019 už svou
49. sezonu. Současná sestava hraje
ve stejném obsazení již 10 let.
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Na banjo a dobro hraje Peter Mečiar
-14 let u kapely, na mandolínu
Jan Máca - 22 let Poutníkem,
kytarista a zpěvák Jakub Bílý
- 10 let u Poutníků a 39 let
služby u tohoto souboru má
za sebou Jiří Pola - Karas,
kontrabasista a kapelník.
Kapela vydala za dobu svojí
činnosti 15 CD nebo LP.

Pø

ed

Pø

ed

pr

pro

de

jo

d2
1.
ú

no

od

ej

ra

20
19

-M
IC IC N
Vs
IC N. ác
tup
RI Če Mě hod
né
a I C Č r vensto , tel
: 15
n
.:
C
e
0K
H ská ý Ko . Me 491
ro
è, 1
no Ska stel t., t 42
6
e
e
v,
l
30
te ice, c, t l.: 4 060
Kè
e
l.:
9
,
t
l
, 11
49 el.: .: 4 1 4
1 4 49 98 72
0K
83 1 4 10 11
è
64 53 0 6 9,
6.
87 57
,
0

Pátek 5. dubna 2019 v 19.00 hodin
Předprodej od 21. února 2019

Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč

Předprodej - MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119, IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657,
RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870 a IC Hronov, tel.: 491 483 646.
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ČERODĚJNICE

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

ČARODĚJNICE

DUBEN

Náchod stvrdil spolupráci
s nemocnicí podpisem memoranda

4. března 2019 podepsali v obřadní síni náchodské radnice starosta Náchoda Jan Birke a statutární ředitelka Oblastní nemocnice Náchod, a.s., Ing. Ivana Urešová, MBA Memorandum o porozumění a vzájemné spolupráci mezi městem a nemocnicí.
Podpisu se zúčastnili také náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar, místostarostka Ing. Pavla Maršíková, tajemnice MěÚ Náchod Mgr. Hana
Mílová, za náchodskou nemocnici MUDr. Ladislav Tichý, náměstek pro léčebnou péči, Ing. Martin Kyntera, náměstek pro oblast
personální oblast a Mgr. Renata Dušková, ombudsman.
„Náchodská nemocnice je nemocnicí okresního formátu. Současnou revitalizací připravujeme komfortní zázemí na dalších dvacet
nebo třicet let, proto považuji za velmi důležité, aby se stala nedílnou součástí života ve městě,“ uvedl náměstek hejtmana Ing. Aleš
Cabicar.
Memorandum je vyjádřením zájmu o spolupráci obou subjektů na zvýšení kvality poskytovaných služeb, zajištění personální stability a komfortu při poskytování zdravotní péče pro obyvatele města Náchoda a celého regionu.
„V podstatě svými podpisy stvrzujeme trvalý zájem na intenzivní
spolupráci, kterou odstartovala samotná revitalizace nemocnice již
v loňském roce. Jsme takřka v denním kontaktu s vedením nemocnice, co se týče řešení dopravní situace nebo řešení parkování, snažíme
se efektivně koordinovat všechny kroky související s tak významnou
výstavbou, která pozitivně ovlivní život obyvatel nejen v Náchodě,“
komentoval důvody podpisu memoranda starosta Jan Birke.
Jde především o sdílení informací a vytváření podmínek nejen pro vlastní stavební práce, ale i pro získávání nového lékařského i nelékařského zdravotnického personálu pro Oblastní nemocnici Náchod.
„Úzká spolupráce s městem je pro nemocnici klíčová. Máme jasnou
představu. Už nyní prostřednictvím Nadačního fondu pro podporu
nemocnice v Náchodě pracujeme na náboru budoucích zdravotních
sester. Máme za sebou s panem starostou společnou návštěvu v ná-

chodské Střední škole sociální – Evangelické akademii a reakce studentek prvního ročníku oboru praktická sestra na motivační systém
stipendií nás oba velmi mile překvapila. Uděláme maximum proto,
aby nejen ony posílily v budoucnu nemocniční personál,“ uvedla statutární ředitelka Ing. Ivana Urešová, MBA.
Neméně významnou součástí spolupráce je vytváření podmínek proto, aby se zaměstnancům nemocnice v Náchodě dobře žilo. „Připravujeme studii pro realizaci záměru výstavby nových
bytů, které by mohly sloužit pro občany města, a také pro zdravotní sestry a nové lékaře, kteří přijdou pracovat do náchodské nemocnice.“
Za účelem prohloubení spolupráce se stali součástí poradního
sboru náchodské nemocnice zástupci města: Jan Birke, starosta,
MUDr. Ladislav Tichý, člen rady města, MVDr. Pavel Bělobrádek
Ph.D., MPA, člen zastupitelstva města a Mgr. Hana Mílová, tajemnice městského úřadu, jejichž mandáty jsou spojeny s uvedenými veřejnými funkcemi a v případě zániku mandátu (funkce) zaniká i jejich členství v Poradním sboru Oblastní nemocnice
Náchod. Všichni výše jmenovaní budou svou funkci vykonávat
bez nároku na odměnu.
Memorandum bylo schválenou Radou města Náchoda na jednání 28. ledna 2019 a stvrzeno podpisy obou stran právě 4. 3.
2019.

Město
Náchod
a Klub SUN Náchod
vás srdečně zvou na

ČARODĚJNICE
NA DOBROŠOVĚ

30. dubna 2019
OGRA...MSoutěže,
PR16.30–19.00
žonglérské workshopy,

omyvatelné tetování na tělo,
lanové hrátky pro děti a mládež, jízda na koni
VOSA JEDE
interaktivní show pro děti
Ukázka výcviku psů
Pálení velké vatry a čarodějnice
Hudební skupina KoALA Party Band
Ohnivá show

16.45–18.45 ...
18.00 ..........
19.15 ..........
19.15–22.45 ...
21.00 ..........

Autobusové spojení na Dobrošov
16.00 … Odjezd z autobusového nádraží Náchod
(autobusové nádraží stanoviště Z1
– zastávka u nemocnice – Dobrošov)

19.45 … Odjezd z Dobrošova
23.00 … Odjezd z Dobrošova

Akci podpořili: Jiráskova turistická chata na Dobrošově, KČT Náchod
Změna programu vyhrazena.

,

,

,

lanovy park Nachod

www.hopstrada.cz
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

AMAG, DUHOVÝ LYŽÁK

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Okénko do historie
Náchod – zahraničí, zážitky, dojmy
a vzpomínky v roce 1966
Po návštěvě Francie, v roce 1966 Oldřich Šafář, kterého již známe jako organizátora galerie MG v Náchodě napsal článek do Našeho času s názvem Tři setkání
s Leonardem, aby se podělil o své zážitky.
Jeho poutavé a velmi detailní líčení bylo
rozděleno do tří setkání: Setkání první: Pa-

říž, obrazárna Louvre, místo, kde …“skutečně můžeme vidět díla, která nám po Vincim zůstala. Polovina, která stačí k tomu,
abychom pochopili, proč byl Leonardo považován za prvního mezi malíři již za svého života.“ Setkání druhé: zámeček Clos – Luce,
místo, kde Lonardo žil za svého francouzského pobytu a Setkání třetí: zámek Amboise, místo posledního Leonardova odpočinku. Jako možná asi každý návštěvník si
povzdychl, že toho viděl mnoho a zároveň žalostně málo, protože v tom “turistickém spěchu“ jsou další a další díla a místa k vidění.
Výstava Domov a svět seznamovala, jak už sám název říká, s krajinou, ale
i městy a lidmi u nás i v zahraničí. Jaroslav
Mervart z Prahy shromáždil obrazy a texty do katalogu a zajistil i instalaci této
výstavy. O vystavených 62 obrazech pak
přednášel studentům náchodských škol.
Výrazně pomáhal i s instalacemi v galerii MG. Zároveň v Okresní knihovně proběhla beseda nejen o Holandsku (J. Suchý)
a Francii (Oldřich Šafář), ale i o Itálii (H.
Kadeřávková, ředitelka Okresní galerie).
Aktuálně
Dne 1. 4. 2019 se uskuteční vernisáž našeho člena Karla Ungra – Výstava obrazů
a kreseb ve studovně Městské knihovny
v Náchodě. Výstava potrvá od 1. 4.–3. 5.
2019.                    Jitka Amalberga Pácaltová

Státní zámek Náchod
Kulturní akce v dubnu 2019:
7. 4. – Prohlídka zámecké kaple v 13
hodin – prohlídka zámecké barokní kaple včetně sakristie a kruchty.
Vstupné jednotné: 50 Kč
20. 4. – Mezinárodní den památek
a historických sídel – Piccolominiové
na Náchodě.
Povídání zaměřené na italský rod Piccolomini, které se uskuteční ve Španělském
sále v I. okruhu – Reprezentační pokoje
Piccolominiů v 10, 12, 14 hodin. Vstup
zdarma.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Správa zámku Náchod.
Více informací na www.zamek-nachod.cz.

Duhový LYŽÁK „S Večerníčkem po stopách Yettiho“
Oddíl Duha Bartoňka o jarních prázdninách pořádal lyžařský tábor pro rodiče s dětmi, jehož cílem bylo užít si společně krásné, na horách stále ještě zimní,
dny. Lyžák se konal v Krkonoších, v Horních Albeřicích, kde je hned vedle penzionu sjezdovka. Jeden den jsme za sněhem
a větším svahem vyrazili na hřebeny hor
na Pomezní body. Začátečníkům i pokročilejším malým lyžařům a snowboardistům se dopoledne na svahu věnovali lyžařští a snowboardoví instruktoři, kteří
děti učili bezpečně sjíždět svah na lyžích
či snowboardu a s těmi pokročilejšími pilovali techniku.
Kromě lyží a snowboardu si děti i rodiče vyzkoušeli kluski, snowblady, sněžnice,
řádili jsme ve sněhovém tobogánu, nechyběly ani koulovačky, bobování, deskové
hry, večerní zpívání a hraní na hudební
nástroje. Odpoledne byl pro děti a rodiče připravený program na motivy vybraných večerníčků. Nejprve jsme vyrazili
ven na nějakou venkovní hru a poté, před
večeří jsme společně vyráběli. Domů si rodiny odvezly hodiny s jednou ručičkou,
které měli Křemílek a Vochomůrka, ves-

mírnou raketu, kterou cestoval Krteček,
bubínky, loutku Hurvínka a jiné. A jak to
bylo s Yettim? Zeptejte se dětí, rády budou vyprávět.
Šest dní nám uteklo tak, že už nám
zbývají jen krásné vzpomínky a těšení se
na druhý ročník v roce 2020.
Autor: Gerd Weinlich

OCENĚNÍ ZÁCHRANÁŘŮ

DUBEN

Vedení náchodské radnice
ocenilo záchranáře a strážníky městské policie
Ve čtvrtek 14. března ocenili starosta města Jan Birke společně s místostarosty Janem Čtvrtečkou a Pavlou Maršíkovou v obřadní síni náchodské radnice záchranáře a strážníky Městské
policie Náchoda, kteří se před týdnem podíleli při pokusu o záchranu života starší paní, která v dopoledních hodinách v centru města zkolabovala.
Nejprve k ní přiběhl záchranář mimo službu Filip Viesner následován strážnicí Městské policie Náchod Zuzanou Bečákovou.
Ti vykonávali nepřímou srdeční masáž až do příjezdu zdravotníků. Přivolaná posádka Rychlé lékařské pomoci – MUDr. Růžena Potočková a Bc. Tomáš Polák, DiS. – a následně posádka Rychlé zdravotnické pomoci – Jana Koutová a Petr Novák – společně
prováděli další úkony k záchraně života pacientky. Žena byla
posléze transportována Leteckou záchrannou službou Královéhradeckého kraje, kterou tvořili MUDr. Jiří Nový, Petr Martinec
a pilot Zdeněk Mede.
„Z celého srdce děkuji všem, kteří okamžitě zareagovali a pomohli
při takto nečekané situaci. Velký respekt budí i dojezdové časy a přistání vrtulníku, jehož pilot bez potíží přistál v takto hustě zalidněné oblasti. Tato mimořádná souhra všech jednotlivců si rozhodně
zaslouží naše uznání. Jako pro starostu je pro mě nesmírně důležité vidět, že lidský život je na prvním místě, a všichni jsme díky obětavému a profesionálním přístupu záchranářů v bezpečí,“ vyjádřil
svou úctu všem dnes oceněným starosta Jan Birke.
Poděkování záchranářům byl přítomen také ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje MUDr. Libor Seneta a velitel Městské policie Náchod Bc. Petr Valica.

„Tato konkrétní situace, tj. náhlá zástava oběhu, která je jednou
z nejzávažnějších zdravotních komplikací, která může člověka postihnout, je i v naší práci poměrně méně často zastoupená. Ročně děláme přes 52 tisíc zásahů a s tím, co postihlo pacientku v minulém
týdnu tady v Náchodě, se setkáváme méně než 500krát za rok, tzn.
že méně než jedno procento našich zásahů je takto závažných. Proto samotná příprava i průběh a souhra všech během zásahu je nesmírně důležitá. Ne všechny případy samozřejmě mohou skončit záchranou života, úspěšnost je v průměru kolem 15 %,“ uvedl ředitel
ZZS KHK MUDr. Libor Seneta, který v následujícím týdnu předal
ocenění těm, kteří se nemohli osobně zúčastnit a dodal: „Proto mě velmi potěšila aktuální zpráva z včerejšího dne o zdravotním
stavu pacientky, jejíž stav se zlepšuje, a všichni budeme doufat, že
tomu bude tak i nadále.“
Náchodští radní projednali ocenění záchranářů na svém jednání 11. 3. a rozhodli o předání také drobného finančního daru
jako vyjádření úcty a poděkování za mimořádně obětavý přístup
při pokusu o záchranu života.
„Naši občané jsou díky vám v bezpečí a pro nás je ctí, že můžeme vyjádřit své poděkování prostřednictvím vás, všem, kteří denně zasahují v terénu,“ řekl oceněným na závěr starosta Jan Birke.
Čestné uznání za mimořádně obětavý přístup při pokusu
o záchranu života obdrželi z rukou vedení města:
Filip Viesner, Zuzana Bečáková, Růžena Potočková, Tomáš Polák, Jana Koutová, Petr Novák, Jiří Nový, Petr Martinec a Zdeněk Mede.
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INZERCE

DUBEN

NOVÁ BEZKONTAKTNÍ
MYČKA VOZIDEL NÁCHOD

Klub SUN Náchod z.s. - Mateřské centrum Hopsáček a Fyzioterapie Camino
Vás zvou na dva termíny přednášky a diskuze na téma

Zdravá chůze dětí i dospělých
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

s fyzioterapeutkou

Mgr. Lucií Kropáčkovou

28. 3. 2019 10:00
9. 4. 2019 18:00
MC Hopsáček, Zelená 157, Náchod
ZDRAVÁ KLENBA * PLOCHÁ NOHA * BĚŽNÁ OBUV vs. BAREFOOT
AKTIVNÍ PLOSKA * ROLE NOHY V PREVENCI CHOROB
Vstupné 45,-. Po předchozí domluvě možnost hlídaní dětí.

Ulice U Cihelny vedle depa České
pošty při příjezdu do Náchoda
od Nového Města nad Metují

Car Wash 90x123 mm BW.indd 1

04.01.19 10:40

Mgr. Jana Havlíčková
výživová poradkyně
Mobil:

(+420) 776 533 699
E-mail:

janahavlickova@nutribios.cz
Adresa:

Maloskalická 68, Česká Skalice
Web:

www.nutribios.cz

www.hopsacek.cz

www.fyzioterapiecamino.cz

simona@hopsacek.cz

www.facebook.com/FyzioterapieCamino
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Pozvání
Vážení Náchoďáci, žiji mezi vámi krátce
a myslím, že dobře. Přesto, že v prvních dnech
pobytu ve vašem městě jsem byla trochu rozbitá, neschopná stát sama proti osudu.
Naštěstí máte na radnici vstřícné lidi, pracovníky na svém místě, jeden z nich mne naučil v kurzu pro dospělé docela slušně pracovat s počítačem.
Tak jsem poslala na zdejší římskokatolickou faru email s dotazem, jestli by si Bůh nemohl vybrat někoho jiného než mne,
na zkoušení, kolik toho člověk vydrží. Ale hned mne napadlo: On
ten Bůh buď je, nebo není, takže z 50 % je. Nepatřím mezi ty, kteří hledají pozemské štěstí třeba ve sportce, v níž mohou být plně
úspěšní v 0,0000033 % (při vyplnění jednoho sloupku). Není tedy
moudřejší spoléhat se na Boha, který s tak velkou pravděpodobností je?
I Blaise Pascal říkal, že víra v Boha je sázka na jistotu. Tak
po jednom setkání se zdejším knězem i s Tím, který je nad námi,
jsem přestala kalkulovat, uvěřila jsem.
Aristoteles dávno před naším letopočtem psal o Bohu jako
o hybateli, který vše uvádí do pohybu a sám je absolutní dokonalost. Také napsal – nejsme to nejlepší ve vesmíru. Tento zakladatel evropské vědy a kultury o Bohu věděl, já už v Něj věřím,
ve víře jsem před nepohodou docela dobře schovaná.
V náchodské farnosti probíhá na podzim v budově děkanství
Alfa kurz, na kterém je možné se na vše, co souvisí s Bohem, vírou, křesťanstvím… zeptat. Čtenáři, každý, kdo by chtěl, může
na tento kurz přijít, bude vítán. Kurz Alfa je bezplatný, nezávazný (účastník může kdykoli odejít) cyklus 12 přednáškových večerů se zábavným a společenským programem.
Je určen pro každého, zejména pro lidi, kteří hledají smysl života, hledají snad Boha, nebo se chtějí zeptat, zda vůbec existuje. Je pro lidi, které zajímá něco víc, než cesta do práce a na nákup. Pro takové, kteří se chtějí seznámit s dalšími lidmi a s nimi
v přátelské atmosféře diskutovat nejen o základních otázkách
víry. (Minulý podzim jsem na Alfa kurzu získala cenné informace o Bohu, Kristu i Duchu Svatém).
Po zahajovací srozumitelné kurzovní přednášce se vždy otevře prostor ke sdílení v menších skupinách. V těch se každý
může ptát, říci svůj názor, případně jen vyslechnout druhé.
Účastníci – hosté – jsou milými organizátory před každým kurzovním večerem přivítáni, usazeni k prostřeným stolům a vyzváni ke konzumaci pohoštění, které je zdarma.
Krátce po sametové revoluci napsal redaktor jednoho deníku
ve své úvaze, že by se mohli slušní lidé označit barevným špendlíkem v klopě, každý by tak věděl, kdo nabízí zdvořilost. Dívala
jsem se, špendlíky nikde, přesto jsem za 40 hodin kurzu neslyšela od žádného z 30 účastníků ani jedno tzv. lidové slovo a viděla jen vlídné tváře.
Milí čtenáři, ještě informace pro případné zájemce:
Přihlášení na e-mail: alfanachod@gmail.com
nebo telefonicky: 723 282 805
S upřímným pozdravem paní Jana.
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Mladí hokejisté
ovládli turnaj v Jaroměři
Na konci sezóny se náchodský hokejový tým roč. 2010 a ml.
vypravil na turnaj do Jaroměře. Kvalitního turnaje se zúčastnila nejúspěšnější mužstva Královéhradeckého kraje této věkové
kategorie. Turnaj se hrál systémem 2x15 min, kdy se každá třetina počítala samostatně.
Náchodští hokejisté roč. 2010 nasadili hned ze začátku ostré
tempo, ve kterém porazili Třebechovice. V dalších zápasech jen
2x remizovali a 6x zvítězili. Stali se jasným vítězem celého turnaje. Pořadí týmů v této kategorii:
1. HC Náchod
2. HC Třebechovice pod Orebem
3. HC Trutnov
4. HC Jaroměř
5. HC Nové Město nad Metují
Děkujeme našim mladým hokejistům za krásně zvládnutý turnaj, důstojnou reprezentaci klubu HC Náchod a také rodičům dě
tí.
Ludvík.Berger.a.realizační.tým.minihokeje

FK Náchod

Sobota 13. 4. v 17 hodin:
FK Náchod – FK Čáslav divizní utkání mužů
Neděle 14. 4. v 10 hodin a ve 12.15:
FK Náchod – Neratovice dorostenecká liga
v 17 hodin: FK Náchod „B“ – Týniště n. Orlicí I. A třída mužů
Sobota 27. 4. v 17 hodin:
FK Náchod – FC Horky n. J. divizní utkání mužů
Neděle 28. 4. v 10 hodin a ve 12.15:
FK Náchod – Sl. Liberecdorostenecká ligaV 17 hodin:
FK Náchod „B“ – Sparta Úpice I.A třída mužů
Mistrovská.utkání.se.hrají.na.fotbalovém.stadionu.v.Bělovsi,.pouze.
MU.„B.mužů“.na.hřišti.v.Provodově..Občerstvení.zajištěno..Přijďte.
povzbudit.hráče..

2. 5. 2019
Náchod - dopravní hřiště
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Sportovec okresu Náchod 2018
V pátek 22. března 2019 byla v novoměstské Pyramidě předána ocenění pro sportovce a sportovní oddíly za rok 2018. Pořadí ankety odborníků (zástupci městských úřadů, sportovních komisí, výkonného výboru regionálního sdružení ČUS, sportovních svazů, trenéři) bylo následující:
Jednotlivci – dospělí
1. Pavel Janeček
TJ Delfín Náchod
2. Martin Horák
T. J. Sokol Náchod
3. Kamil Krunka
SK Nové Město nad Metují
Jednotlivci – mládež
1. David Horák
T. J. Sokol Náchod
2. Lukáš Doležal
Borský klub lyžařů Machov
3. Eliška Boučková
SKK Náchod
Jednotlivci – handicap
1. Aleš Kisý
SK Nové Město nad Metují
2. Michal Stefanu
SK Nové Město nad Metují
3. Martin Chaloupský SK Nové Město nad Metují
Technické sporty
1. David Mach
Aeroklub Hronov
2. Miloš Thér
AMK Police nad Metují
3. Miroslav Trudič
AVZO techn. sportů Náchod
Družstva – dospělí
1. Muži Florbal Náchod (florbal)
2. Seniorky MONA Náchod (mažoretkový sport)
Družstva – mládež
1. Dorost SKK Náchod (kuželky)
2. Výběr U 12 OFS Náchod (fotbal)
3. Juniorky MONA Náchod (mažoretkový sport)
Trenéři
1. Zdeněk Jaroš
SKK Náchod
2. Jaroslav Dlohoška TJ Delfín Náchod
3. David Šnajdr
SK Nové Město nad Metují
Všem oceněným blahopřejeme!

139 bodů
131 bod
73 body
112 bodů
107 bodů
53 body
71 bod
48 bodů
39 bodů
69 bodů
62 body
49 bodů
101 bod
85 bodů
77 bodů
44 body
39 bodů
129 bodů
98 bodů
79 bodů

Trefa do černého byla už po čtrnácté
cílem šipkařů v restauraci U Antošů
Už čtrnáctý ročník přátelského amatérského turnaje v šipkách uspořádali
v hostinci U Antošů v Náchodě na Rybárně manželé Šárka a Milan Belákovi.
Turnaj se letos uskutečnil v novém
předjarním termínu. Z druhého lednového víkendu se totiž posunul až na první
březnový. A tak se 2. března před elektronické terče postavilo celkem 29 střelců.
Mezi 23 muži se zdaleka neztratila menšina šesti statečných žen. V celé sestavě
se letos objevilo rekordních 16 nováčků,
kteří si na turnaji odbyli svou premiéru.
Absolutní pořadí letos bylo výjimečné,
protože mezi dva ostřílené borce se vtěsnala, poprvé v historii turnaje, žena. Třetím nejlepším letos byl František Kos. Bez
protekce zazářila pořádající Šárka Beláková, ale zlatý pohár jí unikl jen o 13 bodů.
Ten si vystřílel Libor Vacho.
Mezi muži pak bylo pořadí následující. Třetí příčka se pojí se jménem Dušan
Mach, druhá s už zmíněným Františkem
Kosem a první byl Libor Vacho.
Ve své turnajové premiéře mezi ženami pak zabodovala třetí Renata Hodanová, druhá skončila (zřejmě po vzoru manžela) Zdena Kos a prvenství, a tentokrát
i zlatý pohár, si domů odnesla skvěle hrající Šárka Beláková. Té letos navíc patří

titul „Skokan roku“, za postup o neuvěřitelných 18 příček proti loňsku. Rodinné geny se ale tentokrát moc neprojevily
u její dcery Judity Mikové, protože ta se
letos dostala jen k nevděčnému titulu Čulibrk turnaje, udělovanému úplně poslednímu hráči klání. O napětí nebyla nouze ani mezi Igorem Kurtym a Dušanem
Machem, kteří se spolu v rozstřelu utkali
o titul Nejvyšší nához na tři šipky, kdy nakonec, s hodnotou 140 bodů, zvítězil domestikovaný Slovák Kurty.
Letošní 14. ročník turnaje se opět skvěle vydařil a o jeho oblibě svědčí i obětavost některých hráčů, kteří byli ochotni přijet, takzvaně na otočku, poměrně
zdaleka. Takovými hrdiny byli manželé
Štěpán a Slávka Jandovi s dcerkou, kteří
do Náchoda přijeli z Liberce jen proto, aby
jim neuniklo tohle už tradiční sportovně
společenské klání.
Velký dík organizátorů patří každoročně, a letos tedy opět, Jindřichu Antošovi
za poskytnuté zázemí, dík patří i všem
sponzorům a donátorům, kteří pro hráče
věnovali krásné ceny, i těm, kteří jakkoliv
přiložili ruku k dílu, tudíž i všem závodníkům. Za rok se turnaj dočká pomyslné občanky, protože se (snad) šipkaři Na Rybárně sejdou už po PATNÁCTÉ!
Beláci
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – duben 2018
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
6. 4. 2019
10.30 TJ Červený Kostelec – Karlovy Vary
(Pozor – změna začátku!!!)
2. kuželkářská liga žen : (hrací den – sobota)
6. 4. 2019
14.00 SKK Primátor Náchod B – Jiskra Hazlov
		 (Pozor – změna začátku!!!)
Východočeská soutěž mužů: (hrací den – pátek)
12. 4. 2019 19.30 SKK Primátor Náchod C – Jiskra Ústí n. O. – Hylváty B
Mezistátní utkání dorosteneckých reprezentací Česká republika – Polsko
Sobota 13. 4. 9.00 hod. Česká republika – Polsko – družstva
Neděle 14. 4. 9.00 hod. Česká republika – Polsko – sprint dvojic a jednotlivců
Přijďte povzbudit českou reprezentaci při poslední přípravě před květnovým mistrovstvím
světa. V kádru reprezentace se objeví i několik hráčů a hráček z Náchoda!!!
Memoriál Františka Majera dvojic neregistrovaných
Kvalifikace		 do 18. 4. 2019
každý den od 16 do 22 hodin
Finále		 sobota 28. 4. 2019
10 – 18 hodin
Více informací a přihlášky na www.kuzelkynachod.net

Mistrovství České republiky
v kategorii juniorů a juniorek 2019
Konalo se v Náchodě na přelomu ledna a února. Atmosféru a krásu dodala organizace vedení klubu TJ Kraso Náchod,
krásné prostředí náchodského divadla
a dobrá organizace na zimním stadionu.
Slavností zahájení v náchodském divadle provedl moderátor Českého rozhlasu
Hradec Králové – Tomáš Peterka, přítomné pozdravili představitelé města a kraje:
pánové: Jan Birke a Aleš Cabicar. Slavností představení s losováním připravil pan
František Blaťák.
Náchod měl v soutěži hned dvě želízka:
Vendulu Maršíkovou a Olušu Gajdošovou.
Obě bojovaly, ne vše se zcela zdařilo, přesto se jejich výkon neztratil. V konečném
součtu obsadila Vendula 15. místo, Oluša pak byla na místě 9. Mistryní České republiky se stala na náchodském ledě pardubická závodnice Nikola Rychtaříková.
Získala tak právo startovat na juniorském
mistrovství světa. Slavnostně byl vyhlá-

šen Český pohár celoroční soutěž ČKS. Zde
jsme zažili svoji velkou radost v podobě
3. místa Oluši Gajdošové. V sobotu odpoledne navazoval závod ISU v kategorii žačky, mladší žačky, nejmladší žačky a nováčci dívky amladší žáci. Startovali: Jan
Valtera, Pavlína Mertová – oba si vybojovali účast na Mistrovství ČR žactva, které
se bude konat v Českém Těšíně na přelomu února a března. Dále zavodily: Emma
Voltr, Terza Mináriková, Dorota Brumlichová, Eliška Gajdošová a Kristýna Holubová.
Vedení oddílu děkuje tímto všem rodičům, kteří odpracovali mnoho hodin při
přípravě a organizaci. Poděkování patří
i vedení zimního stadionu, které zvládlo
dobře odvést svoji práci. Jsme rádi, že si
na zimní stadion našli cestu diváci, kteří odcházeli domů s pěknými sportovními zážitky.

Mladí vítězové
V pondělí 25. 2. si mladší žáci zahráli proti vrstevníkům z francouzského Dijonu. Utkání začalo milým přivítáním
hostů i domácích, slavnostně pokračovalo hymnami obou zemí a pak už se hráči z Francie, kteří byli na více než týdenním hokejovém zájezdu v České republice,
představili zvědavému publiku a dali se
do boje proti domácímu týmu HCN. Měli
to opravdu těžké, neboť mladší žáci HCN
využívali kombinační hru, dobré bruslení
a po celé utkání měli výraznou převahu.
V první třetině si náchodští fanoušci, kterým chceme velmi poděkovat za hlasitou
podporu, zakřičeli gól čtyřikrát, ve druhé
třetině se Náchod trefil opět čtyřikrát, ale
také jednou inkasoval. Ve třetí třetině už
kluci z Dijonu vykazovali známky únavy,
brankář ani obránci už nedokázali odolávat neustálému tlaku domácích, a tak
stav na výsledkové tabuli na konci hezkého hokejového setkání ukazoval výhru
23:1 pro domácí. Výsledek si budou pamatovat hlavně vítězové, pro které bylo mezinárodní utkání velmi zajímavým zážitkem, poraženým patří dík za zápas a díky
Primátoru si každý z francouzských hráčů odvezl z Náchoda i malou pozornost.
(Martin Vancl)

DUBEN

Přehled kulturních akcí

v dubnu 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 491 433 722 nebo na e-mailu
muzeumna.expozice1@seznam.cz. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ve čtvrtek 25. 4. bude z technických důvodů (plynování) otevřeno pouze dopoledne v době od 9 do 12
hodin, v pátek 26. 4. a v sobotu 27. 4. pak bude budova expozice
pro návštěvníky uzavřena!
Jiří Jan Oktavián Farský: Kterým se nikdy neklaní…
Do 31. 5. 2019 pořádá muzeum v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 výstavu obrazů a kreseb Jiřího Jana Oktaviána Farského (1935–2017). Otevřeno denně mimo pondělí 9–12,
13–17 hod.
Na odpoledne umělcem
Jste začínající umělec nebo jen chcete zkusit něco nového? Přijďte si zhotovit vlastní reprodukci kreseb Jiřího Jana Oktaviána
Farského. Tuto možnost budete mít v Broučkově domě na náchodském náměstí čp. 18, a to v úterý 9. 4. a 7. 5. 2019 vždy od 13
do 17 hodin. Na místě budete mít k dispozici stojan a pomůcky
pro kresbu. Vstupné 45 Kč.
Náchodské výtvarné jaro – Jaroslav Jošt: Gobelíny
Ve dnech 5. 4. až 5. 5. 2019 Muzeum Náchodska srdečně zve
do výstavní síně muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) v rámci
každoročního cyklu Náchodské výtvarné jaro na výstavu gobelínů Jaroslava Jošta, na níž si návštěvníci budou moci prohlédnout
ručně šité gobelíny s různými náboženskými, mytologickými
i všedními motivy. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek
4. dubna 2019 v 17 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12,
13–17 hod.
Velikonoce v muzeu
Muzeum Náchodska vás zve na tvořivou dílnu Velikonoce v muzeu. Vyzkoušet si zde můžete různé techniky zdobení vajíček,
pletení pomlázky a jiné aktivity. Dílna se uskuteční v sobotu 13.
dubna 2019 v době od 9 do 14 hodin v přednáškové místnosti Staré radnice, Masarykovo náměstí čp. 1 v Náchodě. Vstupné 45 Kč.
S sebou si přineste vyfouknutá vajíčka!
Náchodské muzejní sedánky – Muž z lidové písničky –
Ernst Gideon svobodný pán von Laudon
Muzeum Náchodska zve ve středu 3. 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.
Náchodské muzejní sedánky
– Projekt obnovy Broučkova domu
Dne 3. května 2019 (mimořádně v pátek) proběhne v přednáškové místnosti Staré radnice, Masarykovo náměstí čp. 1 v Náchodě od 17 hodin další z cyklu muzejních sedánků, na kterém
představí Ing. M. Kudrnovský projekt obnovy Broučkova domu
(budovy stálé expozice muzea) na náchodském náměstí. Všichni jsou srdečně zváni!

MUZEUM

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna
Náchod, Smiřických 272, tel. 491 427 321, 491 423 245
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, o velikonočních svátcích i na Velký pátek, o víkendu a na Velikonoční pondělí.
„Retrospektivní výstava ruského malířství
XVIII. – XX. století“.
Připomínka stejnojmenné výstavy konané v Clam-Gallasově
paláci v Praze roku 1935. Náchodská galerie představí tuto jedinečnou výstavu fotodokumentací, odkazy v dobovém tisku
a především výběrem děl ze svého fondu a zápůjček z Akademie věd ČR, v. v. i, Národní galerie v Praze i soukromých sbírek. 6. 4. – 10. 11., zahájení v pátek 5. 4. v 17 hodin
Flóra, Flóra, Flóra!
Výstava se zaměřuje především na česká díla 20. a 21. století, jejichž tématem jsou kvetoucí rostliny. Vedle děl z galerijní sbírky a mnohočetné zápůjčky z kolekce Českých přístavů,
a. s., představí také díla úpické malířky Julie Winterové – Mezerové, specializované na tento žánr již od 20. let 20. století. Současnou výtvarnou scénu představí malířská „skleníková“ instalace Petra Fialy (1969). Projekt doplní ukázky užitého
umění inspirovaného rostlinnou říší.
6. 4. – 16. 6., zahájení v pátek 5. 4. v 17 hodin
Petr Šulc – Pohled vzhůru. Výstava z cyklu Umělci do 40 let
Náchodský rodák, předseda Fotoklubu Náchod, se fotografií
zabývá dlouhodobě. Věnuje se tradičním technikám, ale rád
také experimentuje. Na výstavě představí svůj aktuální konceptuální projekt, na němž nesouvisle pracuje několik let. Vystaveny budou obsahově absolutně minimalistické fotografie,
čtvercové, černobílé, bez jakýchkoli digitálních zásahů do obrazu. 11. 4. – 16. 6., zahájení ve středu 10. 4. v 17 hodin
Čtvrteční výtvarná dílna pro seniory – Na jedné lodi
Komentovaná prohlídka s kurátorem retrospektivní výstavy
ruského malířství XVIII. – XX. století. Cestování s lodním deníkem po jednotlivých výtvarně-vzdělávacích zastávkách. Dílnu pořádáme ve čtvrtek 11. dubna v prostorách galerie od 15
do 17 hodin. Doporučujeme pracovní oděv. Hlaste se prosím
nejpozději do úterý 9. dubna na adrese: info@gvun.cz, nebo
tel.: 491 427 321. Na setkání s Vámi se těší Veronika Mesnerová.
Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi – Na jedné lodi
k retrospektivní výstavě ruského malířství XVIII. – XX. století. Volné pokračování dobrodružného cestování s lodním
deníkem po jednotlivých výtvarně-vzdělávacích zastávkách.
Dílna se uskuteční 13. dubna v prostorách galerie od 14 do 16
hodin. 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 11. dubna.
Výtvarně-vzdělávací programy pro mateřské, základní
a střední školy k výstavě Flóra, flóra, flóra (8. 4. – 14. 6.)
Inspirací pro program jsou kvetoucí rostliny v přirozeném
prostředí nebo pěstované v zahradách. Výtvarným materiálem nám budou živé vzorky rostlin – různé exempláře z interiéru nebo exteriéru.
K retrospektivní výstavě ruského malířství
XVIII. – XX. století (6. 4. – 10. 11.)
Program s názvem Na jedné lodi nabízí dobrodružné cestování s lodním deníkem po jednotlivých výtvarně-vzdělávacích
zastávkách; pokračování úspěšných kufříků a lodních deníků. Financováno z grantu MK ČR.
Příměstský výtvarný tábor Krajina jinak (19. 8. – 23. 8.)
Pro děti ve věku 6 – 14 let (školou povinné). Cena 900 Kč.
Více informací na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod.
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POHOTOVOST, DÉČKO

Stomatologická pohotovost
6. 4. a 7.4. MUDr. Jarmila Podškubková
Větrník 720
		 Červený Kostelec		
tel.: 491 462 331
13. 4. a 14. 4. Zubní praxe s.r.o. – MUDr. Radka Prouzová Jugoslávská 33
		 Náchod		
tel.: 602 234 217
19. 4. MDDr. Lucie Škodová Třísková
Krásnohorské 672
		 Náchod		
tel.: 737 449 355
20. 4. a 21. 4. MUDr. Simona Ságlová Ph.D.
ZŠ Malecí,
		 Nové Město nad Metují
tel.: 491 520 373
22. 4. MUDr. Jarmila Vokůrková
Větrník 720
		 Červený Kostelec		
tel.: 491 462 331
27. 4. a 28. 4. MUDr. Vladimír Semerák – MUDr. Semerák – MUDr. Štrasová s.r.o.
				
Denisovo nábřeží 665
		 Náchod		
tel.: 491 424 921
1. 5. MUDr. Ivana Vejmolová s.r.o.
Náchodská 548
		 Velké Poříčí		
tel.: 491 482 000
gram od 15 hodin, cena 50 Kč, informace
Mgr. Daria Sitko, 774 223 298
úterý 16. dubna – DO LESA !!!
březen
vycházka do lesa s myslivcem a lesním
www.decko–nachod.cz
pedagogem pro děti i rodiče, stanoviště
s aktivitami, sraz v 15 hodin u hájovny
AKCE PRO VEŘEJNOST
v Montaci, návrat v 17 hodin, cena 40 Kč,
informace Mgr. Helena Koutská, tel. 777
pátek 5. dubna
169 009
– JARNÍ KERAMIKA NA ZKOUŠKU
čtvrtek 18. dubna
tematické tvoření z hlíny pro širokou veřejnost – děti i dospělé, děti do 6 let pro- – TVOŘIVÉ VELIKONOCE
síme v doprovodu rodičů, program od 16 jednodenní workshop pro děti od 6 let,
do 18 hodin, s sebou pracovní oděv, přezů- tvorba šperků Fimo, velikonoční dekovky, vstupné 50 Kč/dospělý, 30 Kč/dítě, in- race, kreativní techniky, program od 9
do 14 hodin, s sebou přezůvky, pracovní
formace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
oděv, svačina, pití, cena 100 Kč, přihlášky
úterý 9. dubna – FIESTA
setkání se španělskými dobrovolníky ži- do 16.4., informace Bc. Tereza Išová, tel.
jícími v České republice, představení pro- 774 223 296
18 – 20. dubna – TANEČNÍ VELIKONOCE
jektu „Give me a hand“ v rámci Španělských dnů, ochutnávka španělských jídel, taneční víkend s profesionálním tanečod 18 hodin, vstupné dobrovolné, infor- níky z Prahy, Hradce Králové, Liberce,
6 tanečních lekcí, společenské hry, tanečmace Mgr. Daria Sitko, tel. 774 223 298
ní soutěže, cena: 950 Kč, informace Jarosobota 13. dubna
slav Karásek
– SOBOTA S ANGLIČTINOU
čtvrtek 25. dubna
Velikonoční sobota pro děti od 6 do 12
let, program od 9 do 15 hodin, hravá vý- – DEN ZEMĚ S TLAPÍKY
uka angličtiny, hry, hrátky a soutěže, s se- úklid Tlapíkárny a jejího okolí, hrabání
bou vybavený penál a přezůvky, přihláš- trávy, sázení a úprava záhonů, závěrečné
ky do 11.4., cena 170 Kč, (strava, materiál, pečení buřtů, krrmení pro zvířátka a ropojištění), informace PhDr. Jaroslava Ný- diče vítáni, program od 15 do 17 hodin,
vltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775 informace Mgr. Helena Koutská, tel. 777
169 009
223 291
sobota 27. dubna
sobota 13. dubna – COCO:
– KURZ MALBY – AKVAREL
VÝTVARNÁ DÍLNA
dílna inspirovaná filmem Coco a mexic- pro zájemce od 12 let, program od 9
kým „día de los muertos“, výroba mexic- do 15.30 hodin, s sebou přezůvky, pohokých dekorací, od 15 hodin, vstupné dob- dlný pracovní oděv, svačina, nejsou nutné
rovolné, informace Mgr. Daria Sitko, tel. předchozí zkušenosti, členská cena 500 Kč,
ostatní 600 Kč, přihlášky do 22.4.,informa774 223 298
ce Bc. Tereza Išová na tel. 774 223 296
sobota 13. dubna
neděle 28. dubna
– KURZ INVERZNÍ KRESBY
pro zájemce od 12 let, program od 9 – ODPOLEDNE S PARKOUREM
do 15.30 hodin, s sebou přezůvky, poho- pro zájemce od 9 do 15 let, nácvik pardlný pracovní oděv, svačina, nejsou nut- kurových a freerunových dovedností s Jané předchozí zkušenosti, členská cena nem Vejdělkem, od 13 do 17 hodin, cena
500 Kč, ostatní 800 Kč, přihlášky do 9. 4., 150 Kč, informace Antonín Koutský, tel.
informace Bc. Tereza Išová,tel. 774 223 739 548 954, tonda@deckonachod.cz
úterý 30. dubna – ČARODĚJNIČKY
296
neděle 14. dubna – FLAMENCO ŠPERKY čarodějnické dovádění od 15 do 18 hodin
vyroba flamencových náušnic nebo ty- v areálu Déčka, program pro celou rodipického španělského hřebenu, pro- nu, pro děti od 3 do 10 let, průběžný start

PROGRAM

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

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

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

vždy od 15 hodin
6. 4. 2019 Kocour v botách
od 15 do 16 hodin od dolní brány, kostým vítán, vstupné 20 Kč (v kostýmu)
nebo 40 Kč, informace Bc. Tereza Išová
a Mgr. Jitka Ničová

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
čtvrtek 4. dubna
– PSYCHOLOG V MACÍČKU
téma Nuda je dobrá, lektorka Mgr. Petra
Fettersová, od 15 do 16.30 hodin, vstupné 90 Kč, informace Mgr. Jitka Ničová, tel.
774 635 232, mc@deckonachod.cz
pátek 5. dubna
– VELIKONOČNÍ WORKSHOP
výroba velikonočních věnců, zdobení
vyfouknutých vajíček, lektorka Bc. Jana
Kvasničáková, vstup zdarma, od 9.30
do 11 hodin, informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz
sobota 6. dubna
– PÁNEVNÍ DNO JAKO NOVÉ
celodenní kurz s lektorku Jolanou Novotnou, cena 1900 Kč, od 9.30 do 17.30 hodin,
přihlášky do 3.4., informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz
čtvrtek 11. dubna – BYLINKY NÁS LÉČÍ
povídání s M. Hlouškovou o méně i více
známých bylinkách, účinek na naše zdraví, užití a ochutnávka bylinných sirupů,
od 15 do 16.30 hodin., vstupné zdarma, informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232
24.–26. dubna – NA HORY S MACÍČKEM
pobyt pro maminky s dětmi v Orlických
horách na chatě Jedlová, doprovodný
program pro maminky i děti, pěší výlety do okolí, informace Mgr. Jitka Ničová,
tel. 774 635 232

AKCE PRO ŠKOLY
15.–17. dubna – TÝDEN PRO ZEMI
dopolední programy v rámci EVVO pro
mateřské a základní školy na objednání,
témata na www.deckonachod.cz, informace Mgr. Helena Koutská, tel. 777 169 009
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes registrační systém na www.decko-nachod.cz, kde
také najdete další informace. Členům Déčka
bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

DUBEN

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, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan
P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek
720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý,
středa a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00,
středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00
s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti
a mládež jsou slouženy v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15.
Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý
čtvrtek od 19.00. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl
hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou.
Před velikonočními svátky bude možné přistoupit ke svátosti smíření v následujících dnech a časech: 12. 4. od 9.00–11.00,
od 16.00–18.00 a od 19.00–21.00; 13. 4. od 16.00–18.00; 15. 4.
od 9.00–11.00 a od 15.00–17.00; 16. 4. od 9.00–11.00 a od 16.00–
18.00; 17. 4. od 9.00–11.00 a od 17.00–21.00.
Mše svatá na Zelený čtvrtek 18. 4. začne v 18.00 v kostele sv. Vavřince. Velkopáteční obřady 19. 4. zahájíme v 16.00 a Vigilii na Bílou sobotu 20. 4. v 19.00. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně připadá
na neděli 21. 4.
P. Zdeněk Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. VELIKONOCE: Na Květnou
neděli 14. 4. ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 h. společné bohoslužby pro celý sbor s vysluhováním svaté večeře Páně.
Ve čtvrtek 18. 4. od 18.00 Hod beránka – připomenutí sederové
večeře a večeře Páně – na faře v Šonově. V pátek 19. 4. od 18.00
velkopáteční nešpory ve sborovém domě v Náchodě. Na Hod Boží
velikonoční v neděli 21. 4. budou bohoslužby se slavením svaté večeře Páně: ve sborovém domě v Náchodě (Purkyňova 535)
od 10.00 h., v evangelickém kostele v Bohuslavicích od 14.00 h.
a v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053) od 17.00 hodin. Ve čtvrtek 25. 4. bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě
od 9.30 hod. Biblické hodiny vždy ve čtvrtek od 16.00 hodin (4.
4. a 11. 4. v Náchodě a 25. 4. v Novém Městě nad Metují). Biblická hodina v Harmonii s Markem Bártou ve čtvrtek 11. 4. od 9.30
hod. Schůzka dětí v pátek 12. 4. v Šonově na faře od 17.30 hod.
Setkání střední generace ve sboru v Klášteře nad Dědinou v pátek 26.4. Sázení stromů v nově zakládané ekologické Dobré zahradě v Šonově v soboty 6. 4. a 13. 4. vždy od 9.00 hodin.

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“
Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubovny na pravidelné čtvrteční programy, kde se sejdeme v dubnu:
čtvrtek 4. 4. od 14 hod. „PAGANNINI“ – opereta Franze Lehára, archivní záznam, přijďte si poslechnout nezapomenutelné melodie;
středa 10. 4. od 14 hod. „Zdravý způsob života starší generace“ – přednášku pro nás připravil MUDr. Hanka;
čtvrtek 18. 4. od 14 hod. „Paříž – město lásky“ – film promítne a o své cestě bude vyprávět p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 25. 4. od 14 hod. „Krajinou domova“ – Tabule a stratovulkán, vzpomínky na sopky. Promítání pro nás připravil
p. Otto Mach;
Účastníkům wellness pobytu v hotelu Harmonia v Piešťanech-Banka od 19. do 25. 5. t. r. připomínáme úhradu doplatků
(4.129 Kč) od 2. do 13. května v klubovně Harmonie 2.
Pozn. Hotel MAS v Sezimově Ústí nám opět dal nabídku na wellness pobyt v únoru 2020.
Informace jsou ve vývěskách. Zájemci se mohou přihlásit
do konce dubna v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí nebo
ve čtvrtek od 15.30 do 16 hod.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Celodenní výlet do Kladského pomezí – Polsko.

Úterý 21. května 2019, odjezd: v 8.00 hod. z autobusového nádraží v Náchodě.
PROGRAM: Odjezd a prohlídka v parku miniatur Mini EUROLAND u Klodzka. Park je jediným rekreačním i edukačním komplexem v Polsku. Park Miniatur představuje architekturu a terénní arboretum na ploše 20 000 m2. Dále pokračujeme do města
Klodzko, které nás zaujme svou architekturou, jež byla podřízena vojenskému charakteru. Od 11. století opevněné hradiště
se za časů Jiřího z Poděbrad stalo komfortní rezidencí. Dnes je
pevnost Klodzka největším místním unikátem. Navštívíme tuto
stavbu, kde je možné v prohlídkové trase navštívit část labyrintu
podzemních chodeb. Z bastionů je nádherný výhled na Kladskou
kotlinu a okolní hory. Podle vašeho zdravotního stavu může následovat prohlídka města. Odpoledne: odjezd do Kudowa – Zdrój
– Czermna, kde navštívíme kapli Czaszek, kde se nachází ostatky bezmála dvaceti tisíc lidí, obětí třicetileté války a Pomník tří
kultur. Zde se spojují dějiny tří států. Česka, Německa a Polska.
Navečer si pochutnáme na rybách a budeme se vracet zpět do
Náchoda. Poveze nás p. Kaněra. Předpokládaný návrat kolem
18.00 hod. Doporučujeme vyměnit včas „zlotůvky“, mít s sebou
léky, kartičku zdravotní pojišťovny, obč. průkaz.
Cena pro členy 200 Kč, pro nečleny 220 Kč.
Přihlášky a platba předem v nové klubovně v Harmonii II (Rybářská 1819) každou středu od 13 do 15. hodin.
Za výbor: Olga Frühaufová, Otto Volhejn.
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v dubnu 2019
Rozvoz knih
V úterý 2. dubna se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
HALA
VÝSTAVA SOŠ EVANGELICKÉ
1.–5. dubna. Prodejní výstava studentských výrobků a jiných materiálů na pomoc Filipínám prostřednictvím Papežských misijních děl a Sýrii prostřednictvím Diakonie. Slavnostní zahájení
výstavy proběhne v pondělí 1. dubna od 12.00 hodin. Těšit se
můžete na fairtradový stánek s občerstvením, hudební doprovod
zajistí rodinné duo Barbory a Radima Žárských „Barča s otcom.“
PAMÁTNÁ MÍSTA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
8. dubna – 11. května. Výstava Národního památkového ústavu věnovaná lipám svobody a pomníkům padlým v první světové válce.
STUDOVNA
VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB
1. dubna – 3. května. Výstava obrazů a kreseb Karla Ungra, člena
spolku AMAG. Vernisáž se uskuteční v pondělí 1. dubna od 18.00
hodin ve studovně.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
NOC S ANDERSENEM
1.–29. dubna. Výstava prací vytvořených účastníky Noci s Andersenem.

Tuktukem z Thajska až na Moravu
Ve čtvrtek 4. dubna vás od 18.00 hodin zveme do dětského oddělení na cestovatelskou besedu s Tomášem Vejmolou, který si
v Thajsku pořídil tuktuk a bez jakýchkoliv zkušeností se úplně
sám vydal na roční cestu přes půl světa. Projel tak 13 000 km
přes Thajsko, Myanmar, Indii, Nepál, Írán, Turecko, Bulharsko,
Srbsko, Maďarsko a Slovensko, až jej přesně do roka a do dne dotlačil na Moravu. Vstupenky je možno zakoupit ve studovně nebo
online na webu smsticket.cz, cena je 70 Kč.

Putování po východních čechách
V pátek 5. dubna chystáme od 17.00 hodin (konec besedu na
téma autismus, kterou pořádá agentura Adventor. Součástí besedy budou ukázky didaktických hraček a produkce chráněné
dílny KC KOPEC.

Sama napříč Jižní Amerikou
V pondělí 15. dubna vás od 18.00 hodin zveme do dětského oddělení na besedu s Veronikou Kováčikovou, která bude vyprávět
o neobyčejné cestě na malé motorce pouští, skrz Andy i přes jezero Titicaca. Na cestu z Chile do Kolumbie se vydáme v rámci
Španělských dnů, které pořádá Jiráskovo gymnázium Náchod.

Jarní Bookstart
Ve středu 17. dubna pořádáme další setkání projektu Bookstart,
tentokrát s jarní tematikou. Inspiraci načerpáme v knížkách, říkadlech, písničkách i hrách pro děti. Na maminky s dětmi se těšíme od 10.00 hodin v dětském oddělení.

Dílna pro dospělé – Špagetové šperky
Na středu 17. dubna chystáme dílnu pro dospělé, na které budeme vyrábět šperky ze špagetové příze. Začátek je od 15.00 hodin
v dětském oddělení, přihlášky a příspěvek na materiál ve výši
50 Kč vybíráme ve studovně.

Toulavá Kateřina – Jak se Asie stala mým Atelierem
Ve čtvrtek 25. dubna vás od 17.30 hodin zveme do dětského oddělení na přednášku Kateřiny Janečkové, sestavenou z osobních
příběhů, které prožila během cest po Borneu, Vietnamu, Tchaj-wanu, Japonsku, Thajsku a Indii.

Náchodská univerzita volného času
1. dubna Petr Prokop Siostrzonek
Benediktini včera a dnes
11. dubna MUDr. Marie Svatošová
Hospice a umění doprovázet (POZOR!!! Výjimečně ve čtvrtek)
29. dubna Markéta Kutilová
Migrace do Evropy (POZOR!!! Pouze v 16 hodin a v aule gymnázia)
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. Následující lekce
je naplánovaná na 3. dubna.

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,
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tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz
1. pouze v 17 hod

DUBEN

DUMBO

… všemi milovaný! Slůně Dumbo ožívá v hrané verzi slavné animované pohádky o roztomilém sloníkovi s velkýma ušima. který umí létat. Uvádíme v českém znění.Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč).
Mládeži přístupný.
1. pondělí pouze v 19.30 hod

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO

Příběh boje o přežití vyprávěný tak prostě a neuvěřitelně celistvě. že výsledek je dechberoucí. Způsob. jakým Mads Mikkelsen (Casino Royale. Hon) ztvárnil skoro němou roli. je jednoduše mimořádný. České titulky.. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let
2. úterý pouze v 17 hod

ŽENY V BĚHU

Komedie o ženách. které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
2. úterý pouze v 19 hod

LOVEní

Hledá se láska. Zn.: Spěchá! Romantická komedie o tom. že lásky je někdy málo a někdy zase moc. Režie Karel Janák. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
3. středa pouze v 17 hod

CAPTAIN MARVEL

Akční dobrodružný film. uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
3. středa pouze v 19.15 hod

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 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
4. čtvrtek pouze v 16.30 hod
5. pá, 8. po, 10. st. v 16 hod
6. sobota pouze v 15.30 hod
7. neděle pouze ve 14 hod
4. čt., 7. ne pouze v 18 hod
5. pá, 8. po v 19.45 hod
6. sobota pouze v 19.30 hod
9. úterý pouze v 19 hod
10. středa pouze v 17.30 hod
5. pá, 8. po v 17.30 hod – 2D
6. sobota pouze v 17 hod – 3D
7. neděle pouze v 15.45 hod – 2D
9. úterý pouze v 16.30 hod – 3D

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

Na kraji Třeskoprsk. v malém domku. bydlí čtyři kamarádi. Fifinka. Pinďa. Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství. která zažili v uplynulém roce. Čtyřlístek slaví 50. výročí.
15. května roku 1969 vyšel první příběh této legendární čtveřice z Třeskoprsk. Součástí oslav je i premiéra nového celovečerního animovaného filmu. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

TERORISTKA

Komedie o učitelce v důchodu. která celý život učila žáky. že základem všeho je slušnost. a násilí nic neřeší. Jenže zjistí. že přesně na to gauneři spoléhají. „Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi.“
říká darebák. „Právě. Ale teď už si tím nikdy nebude jistý.“ odpoví mu paní. než odjistí zbraň… V hlavních rolích Iva Janžurová a Martin Hofmann. Nový film od tvůrců filmu „Teorie tygra“. Režie
Radek Bajgar. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SHAZAM!
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
… stačí říct! V každém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí jen trocha magie. Stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a zásluhou starého kouzelníka se změníte v dospělého superhrdinu
Shazama s dokonalým tělem a superschopnostmi. Akční dobrodružný fantasy film v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč. 2D verze 130 Kč Mládeži přístupný.

10. středa v 19.30 hod

MONETOVY LEKNÍNY – MAGIE VODY A SVĚTLA

11. čtvrtek pouze v 19.15 hod – TIT
12. pátek pouze v 19.45 hod – DAB
13. sobota pouze ve 20 hod – DAB
14. neděle pouze v 17.30 hod – DAB
15. pondělí pouze v 19.15 hod – TIT
17. středa pouze v 17 hod – DAB
11. čt., 15. po v 17 hod
13. sobota pouze v 18 hod
16. úterý pouze v 19.15 hod

HELLBOY

12. pátek pouze v 18 hod

ŽENY V BĚHU

Fascinující putování po mistrovských dílech Clauda Moneta přináší snímek Monetovy lekníny – magie vody a světla. Co inspirovalo génia a bezpochyby největší jméno impresionismu k sérii obrazů leknínů? České titulky. Vstupné 130 Kč. zlevněné (studenti. senioři. ZTP) 100 Kč.
Oblíbený temný hrdina se vrací! V hlavních rolích akčního dobrodružného fantasy David Harbour. Milla Jovovich. Ian McShane a Sasha Lane. Uvádíme v českém znění i s českými titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

AFTER: POLIBEK

Nechte se svést… Polibek vznikl podle stejnojmenného knižního bestselleru Anny Todd. prvního dílu z několikadílné série After. Ta se stala svého druhu fenoménem a na internetové platformě
Wattpad má přes miliardu přečtení. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Komedie o ženách. které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

12. pátek pouze v 16 hod
14. neděle pouze v 19.45 hod
16. úterý pouze v 17 hod

ŘBITOV ZVÍŘÁTEK

Když si hrajete se smrtí. můžete se spálit. Někdy je prostě lepší. když mrtví zůstanou mrtvými… Adaptace stejnojmenného slavného hororu Stephena Kinga. ten o této knize prohlásil. že ji považuje za svůj nejděsivější román. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

13. sobota pouze ve 14 hod

KOUZELNÝ PARK

14. neděle pouze ve 14 hod

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

Jízda na plný pecky! Dobrodružný animovaný film. uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
Na kraji Třeskoprsk. v malém domku. bydlí čtyři kamarádi… Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

14. neděle pouze v 15.30 hod

TERORISTKA

V hlavních rolích české komedie Iva Janžurová a Martin Hofmann. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
13. sobota pouze v 15.45 hod
17. středa pouze v 19.30 hod

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY

18. čtvrtek pouze v 15 hod
20. sobota pouze v 17 hod
22. pondělí pouze v 16 hod

HLEDÁ SE YETTI

18. čtvrtek pouze v 17 hod

ŽENY V BĚHU

18. čtvrtek pouze v 19 hod
21. neděle pouze v 19.15 hod
23. úterý pouze v 17 hod

LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA

19. pátek pouze v 17 hod

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát není žádná žena a putování smečky mužů v čele s cestovatelem
Danem Přibáněm nabírá často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až domů! Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Letos jsou v módě chlupáči! Animovaná dobrodružná komedie. uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Komedie o ženách. které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Chce vaše děti… Od tvůrců filmu V zajetí démonů. La Llorona. Plačící žena. Děsivý přízrak uvězněný mezi nebem a peklem. stižený hrůzným osudem zpečetěným vlastní rukou. Celým generacím
nahání hrůzu pouhá zmínka o jejím jménu. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí! Pokračování úspěšné dobrodružné animované komedie úplně pro všechny. uváděné v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

19. pátek pouze v 15 hod
21. neděle pouze ve 14.15 hod
24. středa pouze v 15.30 hod

MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA

19. pátek pouze v 19 hod

TERORISTKA

20. sobota pouze v 15.30 hod

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

Další dobrodružství oblíbených Mrňousků. kteří si v roce 2013 získali srdce malých i velkých diváků. České znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Komedie o učitelce v důchodu. která celý život učila žáky. že základem všeho je slušnost. a násilí nic neřeší… Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Celovečerní animovaný film o čtyřech kamarádech – Fifince. Pinďovi. Bobíkovi a Myšpulínovi… Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

20. sobota pouze v 19 hod

SHAZAM!

Stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a zásluhou starého kouzelníka se změníte v dospělého superhrdinu s dokonalým tělem a superschopnostmi. Akční dobrodružný fantasy film. uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
21. neděle v 16 hod

LABUTÍ JEZERO

Jeden z nejznámějších světových baletů. Legendární příběh lásky a úskoků patří mezi klasické balety. v pařížském nastudování jedinečné až magické choreografie Rudolofa Nurejeva. tančí sólisté
Amandine Albisson jako Odette. Florian Magnenet jako princ a Francois Alu jako čaroděj Rudovous (von Rothbart). Orchestr řídí Valeryij Ovsjanikov. Vstupné 250 Kč.
22. pondělí pouze v 18 hod

HELLBOY

23. úterý pouze v 19 hod

BOHEMIAN RHAPSODY

Oblíbený temný hrdina se vrací – a s plnou parádou. V hlavních rolích akčního dobrodružného fantasy David Harbour. Milla Jovovich. Ian McShane a Sasha Lane. Uvádíme v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Jediné. co je pozoruhodnější než jejich muzika. je jeho příběh… Hudební životopisný film. uváděný s českými titulky. Film byl oceněn dvěma Zlatými glóby a čtyřmi Oscary za rok 2018.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

24. středa pouze v 17.15 hod

LOVEní

Hledá se láska. Zn.: Spěchá! Romantická komedie o tom. že lásky je někdy málo a někdy zase moc. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
24. středa pouze v 19.15 hod

AVENGERS: ENDGAME

25. čtvrtek pouze v 19.45 hod

TERORISTKA

Akční dobrodružný film. uváděný s českými titulky. Vstupné 140 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Mimořádná předpremiéra pro nedočkavé!

Nový film od tvůrců filmu „Teorie tygra“. Režie Radek Bajgar. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
27. sobota pouze v 15 hod

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

Celovečerní animovaný film o čtyřech kamarádech – Fifince. Pinďovi. Bobíkovi a Myšpulínovi… Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
28. neděle pouze ve 14 hod

PSÍ VELIČENSTVO

… královské dobrodružství! Rodinné komediální dobrodružství uváděné v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
28. neděle pouze v 15.45 hod

SKLENĚNÝ POKOJ

Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat. Film uvádíme v českém znění.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
29. pondělí pouze v 17 hod

ŽENY V BĚHU

Komedie o ženách. které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
30. úterý pouze v 16 hod

PSÍ DOMOV

Dobrodružný rodinný film od autora knižního bestselleru Psí poslání. Rodinný dobrodružný film. uváděný v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

MIA A BÍLÝ LEV, AVENGERS: ENDGAME

soukromá bezpečnostní služba
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Po 9 letech budeme mít od června

v našem obchůdku 1 volné
na plný úvazek.

míst

Nejsou Ti cizí vlastnosti jako:
Napiš nám něco o sobě na:

slušnost,
zodpovědnost,
pečlivost,
komunikativnost
a učenlivost?

obchod@ohaja.cz
Třeba si plácnem...

slušným platem,
stravenkami,
fajnovým prostředím
s patřičnou dávkou
jazzu...

A čím Tě

oměníme?

...jo a do naší
kavárny je to jen
6 a půl kroku:-)

