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Město Náchod vás zve na

ADVENTNÍ KONCERT MĚSTA NÁCHODA
Účinkuje: Světlana Nálepková, Tomáš Savka

Vstupné zdarma

4. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

Agentura Harlekýn Praha

Středa
4. prosince 2019
v 19.00 hodin

SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC

Tennessee Williams:
Režie a úprava: Vladimír Strnisko
Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek/Filip Cíl, Andrea Daňková/Kamila Trnková a další
Z lásky vznikají ty nejkrásnější i ty nejhorší věci.
Slavnou hru napsal americký autor Tennessee Williams s humorem i dojetím a s tou největší upřímností líčí život opuštěné matky Amandy, která svou láskou a touhou udělat své děti co možná
nejšťastnějšími, nadělá v rodině velikou paseku.
Předprodej již probíhá

Vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč

4. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Čtvrtek
5. prosince 2019
v 19.00 hodin

Alois a Vilém Mrštíkové:

MARYŠA

Režie: Milan Schejbal
Hrají: Tomáš Töpfer, Helena Karochová, Anna Fixová, Vladimír Senič a další
Velký dramatický a očistný příběh
Nejlepší a nejslavnější české drama, které je zároveň vrcholem tvorby bratří Mrštíků. Tragický příběh mladé ženy, kterou zničily obecné konvence, rodinná a společenská autorita, poslušnost,
pravidla, jimž se nevzepřela. Ten příběh nám nepřipadá ani trochu starý. Každá z jeho postav má svou pravdu a každá z nich by našla sobě podobnou i dnes.
Předprodej již probíhá

Neděle
8. prosince 2019
v 19.00 hodin

Středa
11. prosince 2019
v 17.00 hodin

Neděle

15. prosince 2019
v 18.30 hodin

Pondělí

16. prosince 2019
v 19.00 hodin

Úterý
17. prosince 2019
v 19.00 hodin

Středa
18. prosince 2019
v 16.30 a 19.30 hodin

Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

David Novotný vás zve na

Výtěžek bude věnován Městskému středisku služeb Marie a Nadačnímu fondu Šárky Birke

ADVENTNÍ KONCERT

Vystoupí: Hana Křížková, Marián Vojtko, Yvetta Blanarovičová, Leona Gyöngyösi, Michaela Nosková
Předprodej od 5. prosince 2019 pouze v MIC Náchod

Vstupné: 250 Kč

ZUŠ Náchod Vás srdečně zve na svůj tradiční vánoční koncert s názvem

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Střípek zlého zrcadla spadne do oka chlapečkovi Kájovi, kterého pak odveze do svého paláce Sněhová královna. Jeho sestry ho jdou hledat a zažijí přitom nejedno zajímavé dobrodružství. Klasické
dílo H. Ch. Andersena je obohaceno hudbou P. I. Čajkovského a A. Vivaldiho v podání našich sólistů i orchestrů. Propojení tanečního, hudebního, výtvarného a literárně dramatického oboru slibuje
krásný zážitek a pěknou atmosféru. Pohádka o víře, odvaze a lásce všechny krásně naladí na nadcházející vánoční svátky.
Předprodej bude zahájen 2. 12. 2019 od 8.30 v ZUŠ Náchod.

Vstupné: 100 Kč

31. SVOBODNÝ ADVENT - „MILOSRDENSTVÍ CHCI...“
Komponovaný večer náchodských církví.

VÁNOČNÍ KONCERT aneb Tři oříšky pro Náchod

Stolová úprava

4. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod, Josef VLACH - dirigent, Martina Hofmanová - ﬂétna
Předprodej od 21. listopadu 2019

Vstupné: 120 Kč, 110 Kč, 100 Kč

VM ART production s.r.o. a BERÁNEK Náchod a. s. vás zvou na koncert

JANEK LEDECKÝ – VÁNOČNÍ TURNÉ 2019

Letos po třiadvacáté se Janek Ledecký s kapelou vydá na turné, v jehož rámci přehraje veškeré skladby ze zásadní desky Sliby se maj plnit o Vánocích i své největší hity. K sváteční atmosféře přispěje
i M. Nostitz Quartet a doposud největší světelný park, s jakým kdy zpěvák na koncerty vyrazil.
Předprodej již probíhá

Vstupné: 590 Kč, 550 Kč, 490 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT 2019 VÁCLAV HYBŠ S ORCHESTREM

Hosté posledního programu:
Kateřina Brožová, Adéla Štěpničková, Petr Špinar, Kamila Kopčová a Josef Fečo
Předprodej již probíhá

Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Další akce v prosinci v Městském divadle Dr. Josefa Čížka:
Pátek 6. prosince 2019 v 19.00 hodin
Sobota 7. prosince 2019 v 19.00 hodin
Pátek 13. prosince 2019 ve 20.00 hodin

II. VĚNEČEK -

Pořádá Taneční studio TAKT manželů Štěpových

Maturitní ples - ACADEMIA MERCURII Náchod

Maturitní ples - SPŠ OTTY WICHTERLEHO Velké Poříčí

Vánoční dárky:
Neděle 5. ledna 2020 v 19.00 hodin

Cimrman/Smoljak/Svěrák:

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ

Předprodej od 13. listopadu 2019
Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč

Režie: Ladislav Smoljak
Pohádka, která u dětí propadla.

Sobota 11. ledna a neděle 12. ledna 2020

Divadelní soubor Vrchlický Jaroměř uvádí hru

Předprodej od 21. listopadu 2019
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

Režie: Jan Sklenář
Jak slastné je koupat se v penězích a jak nezbytné je tyto statky střežit?

vždy v 19.00 hodin

Středa 29. ledna 2020 v 19.00 hodin

LAKOMEC A DALŠÍ SVĚTCI
CAVEMAN

Předprodej již probíhá
Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Rob Becker:
Režie: Patrik Hartl
Hraje: Jan Holík nebo Jakub Slach
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou. O rozdílech mezi námi. O lásce.
Partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

Pátek 31. ledna 2020 v 19.00 hodin

MALINA BROTHERS slaví 10 let a představují DVD

Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista Josef se společně sešli na pódiu v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers,
ke kterému přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku. Skupina oslaví v roce 2020 deset let existence a v rámci koncertů pokřtí zmiňované DVD v Městském divadle
Dr. Josefa Čížka v Náchodě.

Předprodej od 20. listopadu 2019
Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč

Pondělí 3. února 2020 v 17.30 hodin
Předprodej již probíhá

Vstupné: 480 Kč

PARTIČKA

Středa 25. února 2020 v 18.00 hodin

Promítání Tomáše Kubeše

Předprodej od 21. listopadu 2019
Vstupné: 100 Kč, 90 Kč, 80 Kč

Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět, nic není jako dříve. S následky se potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc let budeme. Jak to vše proběhlo,
co se stalo po výbuchu, jak to vypadá dnes v zakázané zóně a příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj domov.
Včera i dnes, fakta i příběhy. Vydáme se do města duchů Pripjať, ale i do okolí poznat, jak vypadá místo po více jak 33 letech od havárie.

ČERNOBYL

- Spící peklo

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

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

www.beraneknachod.cz

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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další rok se chýlí ke konci a před námi se
otevírají poslední dny roku 2019. A že byl
tento rok velmi úspěšný, o tom nemám
žádných pochyb. Z pozice starosty města
musím poděkovat nejen svým úžasným
kolegům z úřadu, ale i vám, občanům
města, že naše ne vždy jednoduchá strategická rozhodnutí podporujete a snažíte
se společně s námi tvořit naše město krásnějším a přívětivějším. Věřte mi, že velmi
často slýchám od svých kolegů z oboru,
že Náchod vzkvétá a výsledky tvrdé práce jsou opravdu vidět. Vážím si vaší přízně a vždy mě posílí, když jste právě vy, náchodští občané, spokojeni.
Velkou výzvou posledních pěti let se
stala pro mě a pro mé kolegy snaha o znovuvzkříšení lázeňství v Náchodě. Po více
než 23 letech se karta obrací a už nyní
vám mohu prozradit, že jsme to svou vytrvalostí, neutuchající snahou a nezlomností dokázali. Věřím, že věhlas Náchoda jako lázeňského města se k nám opět
navrátí.
S tím souvisí i jedna dobrá zpráva. Proto jsme si ji pro vás schovali pod stromeček. Již 15. prosince 2019 společně
ochutnáme vodu z nových pramenů minerálních vod. V tento den bude pro veřejnost zpřístupněno zimní pítko v areálu Malých lázní v Bělovsi. Moc se těším,
že vám bude chutnat.
A abychom mohli pokročit opět o krok
dále, rád bych vás touto cestou poprosil
o účast v anketě „Náchodské minerálky
hledají svá jména“, která probíhá v těchto dnech na webových stránkách měs-

ta. Hlasovat zde můžete až do 8. prosince 2019. Buďte součástí novodobých dějin
náchodského lázeňství a pomozte s výběrem. Vy víte, že každý hlas se počítá.
Hlasovat můžete i formou výstřižku anketního lístku, který najdete na str. 25 tohoto čísla.
Další dobrou zprávou je pro nás pro
všechny skutečnost, že novými majiteli „starých lázní“ se stala akciová společnost Priessnitzovy léčebné lázně, Jeseník.
Po mnoha letech a řadě nepovedených
majetkových převodů je rozhodně dobře, že novým vlastníkem jsou lidé, kteří
v oboru lázeňství dlouhodobě podnikají
a jeho rozvoji se věnují. Nyní s majiteli intenzivně jednáme o možnostech budoucí
spolupráce s městem Náchod, abychom se
informovali o svých záměrech a případně, pokud to bude možné, je mohli skloubit. Jde nám všem přeci o společnou věc
– po dlouhých 23 letech oživit a rozvíjet
lázeňství v Náchodě-Bělovsi.
Na závěr bych vás touto cestou rád
osobně pozval na adventní koncerty, vánoční výstavy i vystoupení s programem
pro děti i dospělé, které v našem městě budou během adventních dnů probíhat. Přijďte si užít vánoční atmosféru. Podrobný přehled všech akcí včetně termínů
a časů zahájení naleznete uvnitř tohoto
zpravodaje.
Na setkání při některé z akcí se těší
a do nového roku 2020 přeje pevné zdraví, štěstí a spokojenost v osobním i pracovním životě
váš Jan Birke, starosta města

Vedení
a zaměstnanci
Městského úř adu
v Náchodě
přejí
Příjemné prožití
vánočních svátků
a hodně úspěchů
v novém roce

2020

1

2

ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
30. 10. 2019
Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, později
osm, jeden byl omluven.
Číselný popis u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s organizací PFERDA z.ú Dodatkem se uděluje souhlas s prováděním
technického zhodnocení v budově č.p. 371
v ulici Hurdálkova v Náchodě v rámci projektu 8. výzva MAS Stolové hory – IROP
– Rozvoj sociálních služeb – I. Organizace nebude oprávněna požadovat po městu
Náchod po skončení doby udržitelnosti tohoto projektu ani v případě skončení nájmu žádnou náhradu za technické zhodnocení budovy.
7-0-0
RM schválila uzavření objednávky se
soudním znalcem Ing. Pavlem Bečičkou,
Česká Skalice, na vypracování revizního
znaleckého posudku na stanovení ceny
obvyklé práva odpovídajícího věcnému
břemeni ul. Pražská, ul. Běloveská a ul.
Polská.
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se
společností ČEZ Distribuce, a.s. Zemní
kabelové vedení nízkého napětí je umístěno pod povrchem pozemkové parcely
č. 1182/3 v ul. Na Strži o celkové délce 3 m.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 		
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o právu
rozšířit stavbu na sousední pozemek při
zateplení budovy pro pana Jiřího Urbana,
Velké Poříčí.
Doporučení sportovní komise
7-0-0
RM vzala na vědomí doporučení Sportovní komise Rady města Náchoda a uložila ředitelce Sportovních zařízení města
Náchoda, paní Kateřině Beranové, předložit Radě města Náchoda možnosti umístění záchytných sítí za fotbalové brány
na Atletickém stadionu Hamra a finanční nabídku na nákup světelné tabule pro
atletický stadion Hamra včetně možnosti
jejího umístění a uchycení.
Malé lázně – Běloves
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci Malé lázně
Běloves, přeložka stávajícího vedení SLP
zhotoviteli CETIN a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, Praha 3.
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a vystavením změny (rozšíření) objednávky na vybavení kavárny v areálu Malých lázní – Běloves“ zhotoviteli Interiéry
Jakl, Trutnov. Jedná se o rozšíření pracovní desky a nákup ledničky.
Přístavba šaten
u MŠ Alšova v Náchodě
7-0-0

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
RM schválila podpis smlouvy s GridServices, s.r.o., Brno, o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. Přesun pilíře hlavního uzávěru plynu souvisí s uvedenou investiční akcí.
Oprava vývěsních hodin
na Kamenici
8-0-0
RM schválila vystavení objednávky
na opravu vývěsních hodin zavěšených
na čp. 139 na Kamenici v Náchodě p. Petru Podzemskému, Praha 6, s realizací v r.
2020.
Realizace varovných protipovodňových
opatření pro město Náchod
8-0-0
RM schválila zařazení objednávky společnosti MATE Liberec, s.r.o., Český Dub,
na zpracovatele dokumentace pro výběr
zhotovitele ve stupni realizační dokumentace na Varovný informační systém,
Lokální varovný systém a podklady pro
zpracování digitálního plánu pro město
Náchod ve výši 147.015 Kč vč. DPH (121
500 Kč bez DPH) do rozpočtu 2020.
Výběrové řízení „Pronájem nebytových
prostorů v objektu areálu Malých lázní
v Bělovsi za účelem provozování kavárny/cukrárny“
8-0-0
RM schválila výzvu pro podání nabídek
včetně příloh k veřejné zakázce malého
rozsahu na pronájem nebytových prostor
v objektu Malých lázní v Náchodě-Bělovsi pro provozování kavárny-cukrárny dle
předloženého návrhu a pověřila městský
úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění.
TELEGRAFICKY:
RM vzala na vědomí zápisy z jednání komise pro záměry města konané
9. 10. 2019, zápis z jednání sportovní komise 2. 10. 2019 a zápis z komise pro řešení SmartCity 21. 10. 2019.
7-0-0
RM souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole T. G.
Masaryka Náchod, od společnosti C2 Delog SOLAR s.r.o. v celkové výši 20.000 Kč
na nákup pomůcek pro výuku na 1. stupni ZŠ.
7-0-0
RM schválila objednání knihy „Náchodsko z nebe“, vydávané společností CBS
Nakladatelství s.r.o., v počtu 430 ks za finanční částku ve výši 135.000 Kč vč. DPH
a zahrnutí této částky do rozpočtu města
na rok 2020.
7-0-0
RM schválila slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši
25.652 Kč vč. DPH pro organizaci Pferda
z.ú., při benefičním představení Dejvického divadla, které se uskuteční dne 12. 2.
2019.
7-0-0
RM vzala na vědomí informace o vznikajícím sportovním projektu a souhlasila, aby paní Kosová navázala kontakt s náchodskými základními školami za účelem
jeho realizace.
7-0-0
RM neschválila dotaci pro organizaci
Městská knihovna Náchod, o.p.s., ve výši
13.000 Kč.
5-0-2

RM vzala na vědomí zápis ze sociální komise konané 24. 9. 2019 a schválila
předložený Akční plán sociálních služeb
na rok 2020 s tím, že bude plněn dle finančních možností města.
8-0-0
RM neschválila žádost o dotaci na poskytování sociálních služeb Občanského
poradenského střediska o.p.s.
8-0-0
RM schválila výjimku z počtu dětí ve 2.
třídě MŠ Havlíčkova z 24 na 25 dětí.7-0-0
RM prodloužila zkušební dobu činnosti
nového správce Komunitního centra v Náchodě do 31. 12. 2019.
8-0-0
RM schválila nabídku na dodávku elektřiny (velkoodběru) na období 1. 1. 2020–
31. 12. 2021 pro Zimní stadion Náchod.		
8-0-0
Rada města Náchoda 4. 11. 2019
Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl omluven.
Novostavba sportovně kulturního
centra Náchod – Babí
6-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Novostavba
sportovně kulturního centra Náchod –
Babí“ a uzavření smlouvy o dílo, jež byla
součástí zadávacího řízení, s účastníkem
na 1. místě – firmou BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí.
Střednědobý plán investic
na období 2020–2023
8-0-0
RM schválila předložený střednědobý
plán investic na období 2020-2023 a uložila odboru správy majetku a financování zanést ho do návrhu rozpočtu 2020.
Rozpočet 2020
8-0-0
RM uložila odboru správy majetku a financování dopracovat návrh rozpočtu
2020 a předložit jej znovu do rady města 18. 11. 2019.
Přijetí dotace a podmínek
z FMP Euroregionu Glacensis
8-0-0
RM souhlasila s přijetím schválené výše
dotace pro projekty „Setkávání seniorů
v Evropském městě Náchod – Kudowa-Zdrój“ (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/00020
82), „Plaveme spolu a bezpečně“ (CZ.11.4.
120/0.0/0.0/16_008/0002085) a „Ahoj sousedé – spolupráce v Evropském města Náchod – Kudowa-Zdrój“ (CZ.11.4.120/0.0/0.0
/16_008/0002083) a souhlasila s podmínkami stanovenými Euroregionálním řídícím výborem.
Investice Správa budov Náchod
– dveře, okna
8-0-0
RM schválila vystavení objednávky
na rekonstrukci a výměnu dveří a oken
pro firmu Jiří Lelek Stavitelství na částku
24.490 Kč vč. DPH.
Oblastní nemocnice Náchod
7-0-1
RM uložila starostovi města Janu Birke informovat o aktuální personální situaci v Oblastní nemocnici Náchod, a.s.,
zákonodárce zvolené za Královéhradecký
a jednat s vedením kraje o urychlené nápravě stavu a poskytování informací pro
občany města Náchoda.

PROSINEC
Rada města Náchoda 18. 11. 2019
Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, později osm, jeden byl omluven.
Návrh rozpočtu 2020
8-0-0
V úvodu jednání projednali radní
za účasti zastupitelů návrh rozpočtu města na rok 2020, který bude schvalovat Zastupitelstvo města Náchoda na svém jednání 9. 12. 2019.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila dohodu o ukončení pachtovní smlouvy na dočasné užívání zahrádky a zahradního domku. Smlouva
bude ukončena na žádost žadatele dohodou k 31. 12. 2019 z důvodu nevyužívání.
8-0-0
RM schválila dohodu o zrušení věcného
břemene, kterou se ruší věcné břemeno
z roku 1835 spočívající v povinnosti vlastníka pozemkové parcely č. 191/28 a stavební parcely č. 186 v katastrálním území
Babí u Náchoda zřídit a udržovat kamenný kříž na obecním pozemku p.č. 191/5.
Žadatelka uhradí veškeré náklady spojené se zrušením věcného břemene. 8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Náchoda. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci
předává do bezplatného užívání nemovitý majetek města za účelem využití pro
činnost příspěvkové organizace vymezenou zřizovací listinou a související s její
činností, tj. kromě jiného k zajištění sportovního a rekreačního vyžití veřejnosti (provozování koupaliště). Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou, a to s účinností od uveřejnění této smlouvy v registru smluv.
8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Náchoda. Smlouvou
o výpůjčce se příspěvkové organizaci předávají do bezplatného užívání dvě sochy,
a to sochy pod názvem „Žena vstupující
do vody" a „Žena s draperií", za účelem
zkulturnění areálu Jiráskova koupaliště
v Náchodě. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou, a to s účinností od uveřejnění
této smlouvy v registru smluv.
8-0-0
RM vzala na vědomí informaci o cenové nabídce a provedení a způsobu úhrady opravy dřevníků u domů č.p. 60 v ulici
Broumovská a č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě.
8-0-0
MěSSS Marie – souhlas s přijetím
nadačního příspěvku
8-0-0
RM vydala souhlasné stanovisko Zřizovatele MěSSS Marie s přijetím nadačního příspěvku na nákup závěsného zvedacího zařízení včetně příslušenství, které
v souladu se Zřizovací listinou připadne
do vlastnictví Zřizovatele.
Žádost o povolení čerpání
fondu investic
8-0-0
;RM schválila nákup datového úložiště Synology DiskStation DS918+, včetně pořízení Sharc klienta v celkové výši
62.774 Kč a následné povolení čerpání fon-

ZPRÁVY Z RADNICE
du investic pro příspěvkovou organizaci
Kino Vesmír Náchod.
Smlouva o dílo – Změna č. 2
Územního plánu Náchod
8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy na zpracování „Změny č. 2 Územního plánu Náchod“ se zhotovitelem REGIO, projektový
ateliér s.r.o., Hradec Králové.
SVČ Déčko – schválení projektových
záměrů na rok 2020
8-0-0
RM schválila projektové záměry Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká
243 na rok 2020 v celkové výši 75.000 Kč.
Žádost o čerpání fondu investic a zaslání investičního příspěvku pro MŠ Vančurova
8-0-0
RM souhlasila s čerpáním fondu investic a se zasláním investičního příspěvku pro MŠ Vančurova ve výši 209.053 Kč
na nákup konvektomatu a odsavače par.
Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka – Ples Police Symphony
orchestra „Smíme prosit?“
8-0-0
RM schválila slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši
25.000 Kč vč. DPH pro organizaci Police
Symphony orchestra, z.s. v rámci hlavního partnerství města Náchoda při plesu
s názvem „Smíme Prosit?“, který se uskuteční dne 29. 2. 2020.
Smlouva o zajištění ohňostroje
8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o konání ohňostroje dne 1. 1. 2020
v 18.00 hodin na Masarykově náměstí v Náchodě s firmou Fireworks service
s. r. o., za celkovou částku 70.000 Kč vč.
DPH.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt – Přeshraniční
mezigenerační integrace
8-0-0
RM vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
na spolufinancování projektu přeshraniční mezigenerační integrace realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Oranžové dětské hřiště
Kašparák – Náchod
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o poskytnutí finančního nadačního příspěvku na akci „Oranžové dětské hřiště
Kašparák – Náchod“ – s Nadací ČEZ, Praha 4.
Česko-polský mikroprojekt – Deklarace
partnerství „Od mouky k chlebu – poznáváme tradice v příhraničí“
8-0-0
RM vzala na vědomí předložené informace a souhlasí s realizací mikroprojektu
s názvem Od mouky k chlebu - poznáváme tradice v příhraničí. Projekt se uchází
o podporu z Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis
Úpravy v zahradě MŠ Myslbekova 8-0-0
RM schválila uzavření objednávky pro
firmu SILVAGRO s. r. o., Zábrodí, na provedení úprav přední části zahrady MŠ Myslbekova.

TELEGRAFICKY:
RM vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise konané 23. 10. 2019. 8-0-0
RM souhlasila, aby Město Náchod podalo žádost o kácení živého plotu ze zeravů
u plotu podél chodníku v ul. Němcové.		
8-0-0

Na zahradě
MŠ Myslbekova
vzniká nové dětské hřiště
V druhé polovině listopadu byly zahájeny stavební práce na výstavbě nového
dětského hřiště v přední části zahrady
mateřské školy v Myslbekově ulici v Náchodě. Jako první vybourali pracovníci
firmy SILVAGRO s.r.o. ze Zábrodí nevyužívaný bazén, na jehož místě vznikne hřiště s trampolínou a pískovištěm, které se
přesune ze zadní části zahrady. Plocha vedle pískoviště a trampolíny bude sloužit
pro mlhoviště a pódium a na vyvýšeném
břehu nad touto plochou budou umístěny
lavičky. V současné době probíhají zemní práce a příprava pro herní prvky, které budou osazeny v závislosti na počasí.
Děti budou moci využívat toto nové dětské hřiště na jaře příštího roku.

Lesy�mìsta�Náchoda,�spol.�s�r.o.
pøipravují

P�R�O�D�E�J

VÁNOÈNÍCH od�7.12.2019
STROMKÙ
�IVÝCH
VÁNOÈNÍCH pouze�dne
KAPRÙ 20.12.2019
více�na:�����www.lesynachod.cz���������������������������tel.491426688
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Potlesk pro Generálku
Jeho Veličenstva Náchodské divadelní scény!
Velkým potleskem odměnili diváci
30. října v zaplněném sále Divadla
dr. J. Čížka v Náchodě premiéru hry Jiřího Hubače – Generálka Jeho Veličenstva.

V režii L. Šmídové ji nastudovali herci Náchodské divadelní scény.
Vtipný příběh je z posledního období života císaře Napoleona, vězněného po bitvě u Waterloo na ostrově Svatá Helena.
Všeobecně neutěšenou atmosféru naruší
kurážná žena z lidu Josefína Pontiová, aby
si s ním vyřídila svoje osobní účty. Autorův typický lidský humor vede diváka zároveň k zamyšlení nad nesmyslností velikášství a válek.
V hlavní roli Josefíny tradičně excelovala sama režisérka Ludmila Šmídová, v roli
Napoleona jí úspěšně sekundoval Pavel
Rys. Dále hráli M. Malý, P. Horký, P. Neumann, T. Kejzlar a M. Urban.
Diváci dalších repríz, ta náchodská
bude v květnu 2020, se mají na co těšit!
R. Klicperová
L. Šmídová, P. Rys – foto Z. Šulc

Certifikovali jsme
nové regionální výrobky
Dne 21. 10. 2019 se už posedmé sešla certifikační komise, aby ohodnotila dva nové
žadatele o regionální značku Kladského pomezí.
Výrobci musí splnit řadu kritérií. Především je to původ surovin tvořících výrobek, velký podíl ruční práce, originalitu a výroba šetrná k životnímu prostředí.
Ke dvanácti regionálním výrobkům
Kladského pomezí přibyla užitková a dekorační keramika od Bohuslavy Winterové z Hronova a bylinné sirupy Martiny
Hlouškové z Červeného Kostelce.

Ředitelka Markéta Venclová představila možnosti spolupráce v podobě tiskové
i elektronické propagace a zajištění označení regionálního produktu v podobě samolepek, známek, visaček a plachet.
Po oficiální části došlo také k setkání
již stávajících certifikovaných výrobců.
V nezávazném hovoru si účastníci předávali zkušenosti a pochlubili se novinkami.
Regionální produkty Kladského pomezí
zakoupíte nejčastěji v informačních centrech, ale také v dárkových obchodech.
Více o nich naleznete na webu www.kladskepomezi.cz

					
			

KRONIKA

V říjnu 2019 se narodilo:
9 náchodských občánků
V říjnu 2019 byli oddáni:
V měsíci říjnu proběhly dvě svatby.
Novomanželé si nepřáli být zveřejněni.

Poděkování

pečovatelské službě
Oblastní charity Náchod
Chtěl bych poděkovat pečovatelské
službě Oblastní charity Náchod za skvělou péči, která mi byla poskytnuta. Personál je velice milý, hodný a pracovníci dělají maximum, aby vám co nejvíce pomohli.
V této uspěchané době to není samozřejmostí. Ještě jednou vřelé díky především
vedoucí zařízení paní Marii Malinové, je
to opravdu člověk se srdcem na správném
místě. Všem přeji krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém
roce. 			
Karel Franc

Zajímavý stolní kalendář
Grafik Petr Vlček z Nového Města nad
Metují připravil a vydal pro rok 2020 ve
své firmě atelier duplex s.r.o. stolní kalendář, který je věnován dvěma zdánlivě velmi nesourodým regionálním osobnostem
– Boženě Němcové a Josefu Škvoreckému. Určitá výjimečnost kalendáře kromě
spojení těchto dvou spisovatelů je dána
především tím, že novodobé fotografie
z vybraných míst, souvisejících s oběma
protagonisty, jsou doprovozeny doslovnými citáty z jejich díla, korespondence či
vzpomínek. Vzniklý celek je překvapivě
homogenní a může sloužit mimo obvyklé
kalendářní funkce i jako pozvánka na literární výlety.
(lb)
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
a okolí � and surounding area

� � � 0

a spisovatelské
osobnosti
regionu / and
literary personalities
of the region

Božena Němcová

Josef Škvorecký

Poděkování za podzimní dobročinný bazar
Děkujeme i touto cestou vám všem,
kteří jste podpořili svým nákupem nebo
darovanými věcmi podzimní dobročinný
bazar. Díky vám a mnoha dalším dobrovolníkům se podařilo získat neuvěřitelných 210.000 Kč. Celý výtěžek bude předán rodině Viktora Charbaka do poslední
koruny.
Více informací na webových stránkách:
www.dobrocinny-bazar.cz a na facebooko-

vém profilu: https://www.facebook.com/dobrocinnybazar/.
Další dobročinný bazar proběhne ve sborovém domě Církve bratrské
v Purkyňově ulici na jaře v termínu od
23. do 27. března. O účelu bazaru a dalších
podrobnostech vás budeme včas informovat zde nebo na uvedených odkazech.
Tým dobročinného bazaru.

grafické studio
a tiskárna
VÝROBA plakátů

A4, A3, A2, A1, A0... od 1 kusu
reklamní tiskoviny, manuály,
kalendáře, vizitky...
603 311 052 | studio@creopress.cz

PROSINEC

Výsadba stromů na Jizbici
Na přelomu října a listopadu se díky dětem ze spolku Aktiváček a jejich rodičům začal proměňovat sportovní areál na Jizbici.
Za své vzal dosluhující a již nebezpečný topolový větrolam, aby
ho nahradily stromy nové. Při té příležitosti a díky dotaci Odboru životního prostředí MÚ Náchod byla naplánována i nová výsadba v celém prostoru jizbického hřiště.
Víkendového sázení se zúčastnilo téměř šedesát obyvatel
Jizbice a ruku k dílu přiložily i náchodské skautky. Výsledkem
bylo 25 vysazených stromů a téměř desítka keřů, kolem nich
pak kůlové oplocenky a zavlažovací systém. Ve skvělé atmosféře a za nebývale vstřícného podzimního počasí se udělal velký
kus práce. Některé jizbické rodiny si přišly svůj strom či keř zasadit ještě v následujících dnech, kdy začaly přibývat ještě další
vysazené dřeviny, opěrné kůly i pletivové zábrany proti okusu
zvěří. Jizbické hřiště tak nyní zdobí 30 nových stromů a 30 keřů.
Do konce roku přibydou u každého vysazeného stromu i cedulky,
každá originální rodinný výtvor, s názvem druhu stromu, jeho
jménem, jímž strom sázející pokřtili, jménem sazečů a datem výsadby. Budou doplněny i informační tabulky s popisem jednotlivých druhů stromů, vysvětlující také význam větrolamů a stomořadí v krajině pro eliminaci eroze i zadržení vody.
Dík za to patří především jizbickému Aktiváčku a SK Jizbice,
rodině Rýdlových, která poskytla dřevomateriál na oplocenky,
za finanční podporu pak MÚ Náchod, jizbickému hostinskému
Martinu Kubelkovi, SDH Jizbice, Petru Břendovi, MUDr. Juditě
Pavlištové a Lukáši Balcarovi, stejně tak i všem, kdo pomohli
s odstraněním starých topolů a přípravou celé akce. Poděkování
ale patří všem, komu není jeho okolí lhostejné, kdo přiložil (a ještě stále přikládá) ruku k dílu, které se už za pár let svěže zazelená, listím rozšumí, stín poskytne, dá úkryt ptákům a dalším živočichům a nabídne sladké plody (obrazně i doslova).
Až půjdete po červené turistické trase z Pekla na Jiráskovu
chatu, už si můžete představovat, jak za pár let bude vítr z údolí mírněn vzrostlým větrolamem, cestu v parném létě přikryjí
svým stínem jírovce, lípy, duby a buky, děti si k svačině otrhávají
hrušky, jablka, třešně, švestky, oříšky i černé jeřabiny.
Za SK Jizbice Soňa a Štěpán Macurovi

KOMORNÍ HUDBA, JIZBICE

Den laskavosti
na Jizbici a spolek Atelierof
U příležitosti Mezinárodního dne laskavosti, který připadá
na 13. listopad, lze projevit lásku, vyjádřit náklonnost, či udělat
obyčejný dobrý skutek různým způsobem. I letos se to povedlo mladým členům spolku Aktiváček na Jizbici, kteří uspořádali v tento den společenský program pro místní seniory a připravili pro ně podvečer plný zábavy i dobré nálady. Děti dospěláky
srdečně přivítaly v sále místní hospůdky. Na úvod zatančilo duo
mažoretek na píseň z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Poté zahráli Aktiváčci pohádku O veliké řepě, kterou si sami nápaditě
zrežírovali. Nechyběl ani kvíz záludných i vtipných otázek, který
vymýšlely ve dvou skupinách děti společně se seniory. Třešničkou na dortu a milým překvapením se stalo vystoupení skupiny
Atelierof, která zavítala na Jizbici z Náchoda. Atelierof je nezisková organizace přibližně deseti mladých lidí, kteří rozdávají potěšení mezi osamělými seniory po celý rok. Daří se jim to díky
mezigeneračnímu propojení společným zpěvem a osobním kontaktem především v domech seniorů v okolí Náchoda. Jejich plánem do budoucna je i zapojení seniorů do výtvarných či tvůrčích
aktivit. Poděkování patří nejen členům Aktiváčku a Atelierofu,
ale i majiteli místní hospůdky, který poskytl zázemí. Již nyní se
těšíme na příští rok, kdy nejen Aktiváček opět jistě překvapí…
						
B. Majerová

Komorní hudba zve…
Na tradičním vánočním koncertu se opět představí místní Komorní orchestr Slávy Vorlové se svým dirigentem Josefem Vlachem. Také sólistkou bude členka tohoto orchestru – mladá flétnistka Martina Hofmanová. Koncert nese podtitul Tři oříšky pro
Náchod, inspirace známou filmovou pohádkou je zjevná. Již
od roku 1973 ji o Vánocích s železnou pravidelností vídáme
na televizní obrazovce a domnívám se, že nebude chybět ani
letos. Svou oblibu si film získal především díky Popelce ztvárněné Libuší Šafránkovou a nemalou měrou se o ni zasloužila i hudba Karla Svobody. A právě směs pohádkových filmových melodií zazní v druhé polovině našeho koncertu. Přijďte si v pondělí
16. prosince do Beránku na chvíli odpočinout od nákupů, úklidu
a pečení cukroví a naladit se do předvánoční pohody.
Za výbor KHN Lydia Baštecká
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Vyšel Danny 2019
V půli listopadu vyšlo další číslo periodika Společnosti Josefa Škvoreckého
Danny, opět ve vzorné redakci Michala
Přibáně. Vychází v posledních letech jednou do roka, proto má toto číslo označení
2019. Přináší opět řadu příspěvků, které
doplňují naše znalosti o Josefu Škvoreckém, např. jeho ranou prózu Ďábel v obraze, věnovanou památce E. A. Poa, nebo
nově objevené dopisy vzájemné korespondence s Lubomírem Dorůžkou. Nás zaujme zejména rozhovor redaktora s celoživotní náchodskou občankou, paní Věrou
Tomanovou, rozenou Bayerlovou, jednou

z posledních žijících postav Škvoreckého
Zbabělců. Rozhovor má ovšem širší záběr,
její slova jsou moudrá a poučná. Náchod je
dále zastoupen referátem Lydie Baštecké
Bassafoxon se vrátil do Náchoda o večeru
ve Škvorecký Café letos 26. září. Sdělila
tu také, že v Novém Městě n. Met. vychází stolní kalendář na rok 2020 věnovaný Boženě Němcové a Josefu Škvoreckému; spojení dost překvapivé. Číslo přináší
i podrobnou recenzi knihy Aleše Fetterse Mariáš v Beránku, Náchoďan Vratislav
Blažek nazvanou Vo Blažkovým žití v Náchodě i Kostelci. Zájemci o život a dílo Josefa Škvoreckého i jeho ženy Zdeny dostávají do rukou opět významný příspěvek.

Náchodský betlém zve k návštěvě
Vánoční svátky se již blíží a náchodští dobrovolníci se již připravují ke stavbě betlému, který bude již tradičně v kostele sv. Vavřince na Masarykově náměstí.
Betlém bude v kostele vystaven po celou vánoční dobu. V letošním roce bude
však možné si tento více než 160 let starý betlém s komentovaným doprovodem
prohlédnout od 16. 12. do 20. 12. 2019
od 9 do 13 hodin. Na prohlídku, která
je samozřejmě bezplatná, je nutné dohodnout termín a hodinu telefonicky na

č. 602 437 121. Uvedený čas je navržen
především s ohledem na školní vyučování dětí a studentů.
Vedle samotné prohlídky betléma
se návštěvníci seznámí s informacemi
o vzniku a významu křesťanských vánočních svátků. Prohlídka betléma bude také
možná pro rodiny s dětmi 25. 12 a 26. 12.
2019, kdy bude kostel pro zájemce otevřen
v době od 14 do 17 hodin.
Využijte této příležitosti a navštivte
kostel sv. Vavřince v Náchodě.

Besedy v lednu a únoru 2020
I v nadcházejícím roce se můžete těšit
na besedy s historikem Richardem Švandou. Už 16. ledna od 18 hodin proběhne v Divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě
beseda na téma Modrá krev na Náchodsku, která se bude věnovat šlechtickým
rodům, které tu po sobě zanechaly nejenom hrady a zámky, ale i další památky.
Ve čtvrtek 13. února rovněž v Divadle
Dr. J. Čížka od 18 hod. proběhne další beseda na téma Ztracené a zaniklé umělecké památky Náchodska. Povídat si budeme o smírčích křížích, sochách, obrazech
a dalších movitých památkách, které se

ztratily či zanikly v době válek, požárů či
byly zcizeny.
Těšit se však můžete i na další zajímavá regionální témata, např. Magie a symbolika od dob našich předků po současnost, Purkmistrové a starostové v historii
Náchoda aj. Besedy budou rovněž probíhat v knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci, ve Škvorecký Café v Náchodě a v divadle v Hronově.
Na setkání s vámi se těší a za dosavadní přízeň děkuje Richard Švanda.

Prosincová výročí
V úvodu připomeňme události, jak probíhaly před třiceti lety, v prosinci 1989:
3. 12. byla jmenována rekonstruovaná
čs. federální vláda v čele s Ladislavem
Adamcem, ta vydržela jen týden, 10. 12.
prezident Gustáv Husák jmenoval vládu
„národního porozumění“ v čele s Marianem Čalfou a týž den odstoupil z funkce.
Nová česká vláda byla jmenována 5. 12.,
slovenská 12. 12. Dne 11. prosince se Občanské fórum definovalo jako politické
hnutí a rozhodlo se jít do připravovaných
voleb s vlastní kandidátkou. Pak byl přes
Vánoce relativní klid. Dne 28. 12. byl zvolen předsedou Federálního shromáždění
ČSSR Alexander Dubček a den na to prezidentem republiky V. Havel. Tím byla završena první fáze polistopadového vývoje.
4. prosince 1934 se narodil Jindřich Roubíček, zakladatel a dirigent Komorního
orchestru Slávy Vorlové, organizátor festivalů Camerata nova Náchod, ale také
dlouholetý ředitel náchodské galerie, výtvarník – kamenosochař a restaurátor, jemuž vděčíme za obnovu četných sochařských památek nejen v našem městě.
6. prosince 1774 vydala císařovna Marie Terezie školní řád pro rakouské i české země, v němž byla zakotvena povinná
školní docházka pro děti od 6 do 12 let.
Díky tomu byla u nás záhy odstraněna negramotnost.
17. prosince 1594 se narodil Albrecht Jan
Smiřický ze Smiřic, jeden z posledních
představitelů rodu, který vládl i Náchodu.
20. prosince 2009 zemřel pozoruhodný výtvarník Bohumír Španiel, absolvent a pak
i profesor zdejšího gymnázia, Rosťa Pitrman z děl Josefa Škvoreckého.
26. prosince 1924 se narodil čestný občan Náchoda, hudební skladatel Jaroslav
Celba, autor hudby k řadě večerníčků, ale
i Náchodské mše vánoční a dalších skladeb. Pod jménem Harýk vystupuje ve Zbabělcích a dalších knihách J. Škvoreckého.
26. prosince 1944 zemřel MUDr. František Skácelík. V době první světové války
působil v Náchodě, byl mj. přítelem F. X.
Šaldy. O svém náchodském působení píše
v knize Krásná setkání.
26. 12. 2009 zemřel akad. malíř Jiří Kodym, tvůrce řady příležitostných grafik,
ale i velkých sgrafit, zdobících naše město.
29. 12. 1954 zemřel architekt Alois Čenský, který projektoval naše Městské divadlo – Beránek, ale i Vinohradské divadlo
nebo Národní dům na Smíchově.
30. prosince1859 se narodil hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster, tvůrce desítek skladeb pro pěvecké sbory, čestný
člen pěveckého sboru Hron.
30. prosince 1929 se narodil doc. PhDr. Stanislav Máslo, jazykovědec a literární historik, profesor zdejšího gymnázia. Zemřel
v Náchodě 24. prosince 1997.
(AF)

Z HISTORIE

PROSINEC

Historické průmyslové stavby
11. Holzbecherův Staroměstský mlýn čp. 2, Náchod
Mlynářské řemeslo na území dnešního Náchoda má svou tradici již od středověku. V průběhu 15. století je zde doloženo celkem 6 vodních mlýnů (Podborní na Plhově, Podbuční pod zámeckým kopcem nedaleko Karlova náměstí, Velký mlýn v Mlýnské
ulici, dále v Bělovsi, Bražci a ve Starém Městě). Nejmladším byl
Pavlínkův mlýn, postavený až v l. 1918–1922, jenž se nacházel
poblíž kruhového objezdu u Slávie. Z nich ale jen jediný – staroměstský mlýn – je dodnes v provozu.
První zmínky o mlýnu ve Starém Městě pocházejí z první
poloviny 15. století. Jeho chod pro místní potřebu zajišťovaly
v průběhu tří staletí známé mlynářské rody, a sice Pavla Komínka včetně spřízněného Jana Pitřince (1545–1648), pokračovatele
Martina Šrůtka včetně spřízněných Fibírů (1648–1818) a dřevíčského Ladislava Prouzy (1833–1872). Za tu dobu byl mlýn také
postižen ničivými požáry v letech 1707 a 1722 a zejména naposledy dne 24. 4. 1779, kdy vyhořel úplně do základu a s ním
i okolní dva statky a dvě chalupy. Ale již v průběhu roku 1780 byl
vystavěn nový objekt s označením čp. 2. Měl podobu rozsáhlé
obdélné budovy s roubeným patrem a sedlovou střechou s jednoduchým bedněným štítem. Na protilehlé straně stála dřevěná mlýnice s vodním kolem na spodní vodu, umístěným přímo
v rozšířeném korytu řeky Metuje.
Na počátku 19. století byl v kupních smlouvách uváděn s dvojím
složením (tj. s dvěma páry mlýnských kamenů), chlévem a stodolou, dále k němu patřilo bělidlo
čp. 47 s valchou a ostatní pozemky – pole, louka a les.
Jeho nová éra začíná spolu s novým majitelem, jímž se stal rod
Holzbecherů. Ten se objevil původně na Hronovsku na počátku 19. století. Jeho zástupci – Jan
Kyštof Holzbecher (+ 1811 Vysoká Srbská) a jeho syn Kristián
(+ 1850 Velké Poříčí) – byli povoláním běličskými mistry. Také
Josef (1824 Žďárky – Beroun) pokračoval v rodinném řemesle a v r. 1863 si pronajal bělidlo
ve Starém Městě nad Metují čp. 30. Podle trhové smlouvy z 21.
10. 1872 koupili manželé Josef a Anna Holzbecherovi od vdovy
Anny Prouzové mlýn čp. 2 spolu s bělidlem čp. 47 za cenu 25 000
zlatých. Po téměř dvaceti letech provozu ho dne 18. 3. 1890 předali svému synovi Gabrielovi a jeho manželce Alžbětě. Nový mlynář a zdejší rodák Gabriel Holzbecher (1866–1911), mj. též po šest
let zdejší obecní starosta, svůj mlýn na přelomu let 1904 a 1905
stavebně rozšířil o chlév, kůlnu, pekárnu a pilu. Po jeho předčasné smrti byla odevzdacím listem z 28. 3. 1912 předána polovina majetku synovi Josefovi (*1891), druhá zůstala jeho matce
Alžbětě (+1942).
Po více než 130 letech existence byla budova mlýna již značně zchátralá, a proto se majitelé rozhodli pro výstavbu zcela nového moderního mlýna. Dne 25. srpna 1913 podali u Okresního hejtmanství v Náchodě žádost o povolení stavby a předložili
i příslušné plány, které vytvořil náchodský stavitel Jan Bednář
ve spolupráci s místním tesařským mistrem Františkem Ferbasem. Staré mlýnské kolo mělo být nahrazeno Francisovou turbínou o výkonu 50-52 HP, zároveň měl být zasypán starý odtok vody a vybudováno nové mlýnské zařízení. Při vodoprávním
a živnostenském řízení dne 1. 10. 1913 bylo úředně zjištěno, že
starý mlýn byl již před měsícem zbořen, jez na řece Metuji je
značně zchátralý a bělidlo bylo přestavěno na obytný dům a vodní pohon zrušen. Všechny navrhované stavby a opatření byly

schváleny a 16. 2. 1914 vydáno stavební povolení. Následně nově
postavený a 25. 7. 1917 kolaudovaný mlýn se skládal z přízemní
budovy postavené nad turbínou a z přilehlé dvoupatrové mlýnské budovy na přibližně čtvercovém půdorysu, kryté vysokou
mansardovou střechou s rozsáhlým podkrovím.
Fasádu dodnes zdobí plochý secesní dekor zdůrazňující členitá okna a trojboký arkýř v prvním patře hlavního průčelí završený balkonem. Uvnitř je mlýn rozdělen na dva trakty, západní
obsahoval v přízemí kancelář a krám s přilehlým bytem (dnes
pivnice), v obou patrech byly dva byty. Východní trakt tvořila velká prostora mlýnice prostupující všemi patry až do krovu, která byla dřevěnými manipulačními podlahami rozdělena
na čtyři podlaží. Strojní zařízení válcového mlýna na zpracování žita projektovala a vyrobila firma Josef Prokopa synové Pardubice. Skládalo se z jednoho čistícího a jednoho loupacího stroje,
jedné čtyřválcové a jedné dvouválcové mlecí stolice, rovinného
vysévače, kde se mouka odsávala do pytlů, francouzského křemičitého mlýnského kamene na domílku a mletí šrotu, stroje
na míchání mouky a dvou sběračů prachu. Obilí a mouka se mezi
jednotlivými podlažími dopravovaly pomocí osmi výtahů. Mlýn
i sousední pila byly poháněny pomocí zmíněné Francisovy turbíny o maximálním výkonu 93 HP
s horizontálně uloženým oběžným
kolem, které roztáčelo transmise
s řemeny k pohonu jednotlivých
strojů a pomocí dynama vyrábělo elektřinu pro osvětlení provozů.
Při regulaci Metuje prováděné
od r. 1914 byl narovnán tok řeky,
takže staré koryto se stalo mlýnským náhonem, který byl také
napřímen a původní koryto řeky
v místě dnešních Technických služeb zasypáno. V r. 1924 byl starý
nevyhovující jez u mlýna nahrazen novým z kamene a betonu
a v následujícím roce žádal Josef
Holzbecher o vybudování druhé
menší Francisovy turbíny o maximálním výkonu 33,5 HP pro použití za menších vodních stavů. Stavba byla povolena 20. 4. 1925 a kolaudována 23. 6. 1930.
K podstatnému rozšíření mlýna došlo v průběhu r. 1940, kdy byl
ke stávající budově na jižní straně přistavěn sklad se sýpkou,
čistírna obilí a pětipodlažní silo s násypnou rampou o kapacitě
42 vagónů obilí. Architektonicky tento blok budov koresponduje se secesní stavbou mlýna. Na průčelí skladu je dodnes nápis
v omítce: „Zde od pradávných dob mlýn býval, jenž naše české obilíčko mlíval.“ Podstatná změna pohonu mlýna se uskutečnila v r.
1947, kdy byly obě Francisovy turbíny nahrazeny jednou Kaplanovou turbínou o výkonu 120 HP.
V r. 1948 byl mlýn znárodněn a začleněn do národního podniku Východočeské mlýny Předměřice n. L., vystřídaného r. 1958
Hradeckými mlýny a pekárnami n. p. a později Mlýny a těstárnami n. p. Pardubice. Tento podnik provedl v průběhu r. 1987
kompletní rekonstrukci strojního vybavení mlýna. Bylo zde mj.
instalováno pět válcových stolic na mletí žita a došlo také k opravě a zprovoznění Kaplanovy turbíny pro výrobu elektřiny k pohonu elektromotorů. Po privatizaci provozu byla k 1. 12. 1993
založena akciová společnost Náchodský mlýn, která existovala
až do 1. 10. 2016. Mj. vedle stávajícího sila vybudovala v r. 2006
dvě nová, válcového tvaru. Poté byl mlýn začleněn do podniku
Pekárny a cukrárny Náchod a.s. a od 3. 9. 2018 je mlýn v majetku obchodní firmy NUFRA, s.r.o.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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INFORMACE Z RADNICE

Hasiči
v novém
ustrojení
I v letošním roce Jednotka sboru dobrovolných hasičů Náchod počítá s obnovou osobních ochranných pracovních
prostředků pro své členy. Díky dotaci
z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č. 19RGI02-0233 ve výši 250 tisíc korun se realizuje nákup těchto pracovních
prostředků. Členové JSDH dostanou nový
zásahový ochranný oděv pro zdolávání
požárů na volném prostranství, třívrstvý zásahový oblek, zásahovou obuv a zásahové rukavice. Vzhledem k novým materiálům, které propůjčují prostředkům
vysokou ochrannou schopnost a mechanickou odolnost, dojde ke zlepšení bezpečnosti, akceschopnosti a komfortu zasahujících hasičů, kdy jsou na ně kladeny
vysoké požadavky při zásazích.
JSDH Náchod tvoří sedm družstev: Náchod město, Běloves, Lipí, Babí, Jizbice,
Dobrošov, Pavlišov. Jednotka je členem
IZS a je zařazena v poplachovém plánu
Královéhradeckého kraje v kategorii JPO
III/1 s výjezdem do 10 minut z místa dislokace. Každý rok JSDH Náchod zasahuje
u více jak 100 událostí nejen v katastru
města Náchoda.

džemy s exotickými příchutěmi (dýňovo-jablečný, meruňkový s fíky, pomerančový, papájový atd.). Dětskou radost vykouzlíte díky textilním hračkám, Babiččiným
pohádkám nebo stylovým mýdlům. Tyto
produkty se pyšní označením Regionální
produkt Kladského pomezí.
Dále nabízíme knihy vztahující se k Náchodu, mléčné a hořké čokolády s reliéfem náchodského náměstí nebo keramiku. Zakoupit můžete rovněž vstupenky
na nejrůznější kulturní akce, a pokud si
nevíte rady, můžete zvolit dárkovou poukázku opravňující držitele k výběru akce
dle jeho zájmu.
Dále si dovolujeme upozornit návštěvníky na změnu otevírací doby infocentra během vánočních svátků. Ve dnech
24. až 26. prosince 2019 a 1. ledna 2020
bude infocentrum uzavřeno. Od 27. do 30.
prosince platí běžná mimosezónní otevírací doba. 31. prosince bude otevřeno od
9 do 13 hodin.
Přejeme všem našim příznivcům a návštěvníkům pohodové prožití vánočních
svátků a do nového roku 2020 pevné zdraví a pohodu.
Za kolektiv MIC Lucie Dostálová,
Zdeňka Josková, Jana Somernitzová,
Jana Viesnerová a Kamil Krunka

Vánoční stromy

Vánočním stromem na náměstí v Náchodě pro letošní rok je smrk pichlavý.
Město Náchod děkuje touto cestou paní
Marii Křížové a panu Miloši Křížovi z ulice Kaštanové v Náchodě, kteří pro účely vánoční výzdoby tento smrk darovali.
Strom byl za pomoci jeřábu pokácen a dopraven z Dobrošova, kdy pro jeho značný vzrůst a blízkost rodinného domu bylo
rozhodnuto o jeho odstranění.
Město Náchod velice děkuje i paní Martě Němečkové a panu Josefu Němečkovi
z Náchoda z ulice Svobody, kteří darovali městu Náchod smrk pichlavý umístěný
na nádraží. Tento strom rostl nevhodně
v zástavbě rodinných domů v těsné blízkosti inženýrské sítě.
Za správu městské zeleně děkuje
Andrea Brandejsová

UPOZORNĚNÍ

na omezené parkování
Z důvodu přípravných prací na níže uvedené kulturní akce, které se budou konat
na Masarykově náměstí v Náchodě, bude
v části náměstí omezené parkování v termínech:
6. 12. 2019, 6.00– 20.00 hodin
Sněhánky aneb ,,MIKULÁŠSKÝ A VÁNOČNÍ PROGRAM S VOSIČKAMI“, kulturní program s vánočními trhy
1. 1. 2020, 6.00–21.00 hodin
Novoroční ohňostroj

Vánoční tipy
z infocentra
Vánoce – to jsou chvíle pohody i splněných přání. Chceme obdarovat své nejbližší přesně tím, co si přejí a mnohdy si
s tím lámeme hlavu. I u nás v infocentru
lze zakoupit ty „správné dárky“.
Vzduchem se šíří vánoční atmosféra, ke
které neodmyslitelně patří vůně vanilky,
mandlí a cukru a vy si tuto pohodu můžete ještě zpříjemnit rozmanitými chutěmi
bylinných sirupů od firmy Camellus, které
nabízíme. Sirupy jsou vyráběny jak z bylin
vypěstovaných v bylinkových zahradách
(sirup mátový, meduňkový, šalvějový…),
tak z bylin sbíraných v čistých přírodních lokalitách (bezový, pampeliškový,
heřmánkový, jitrocelový, mateřídouškový, …) či jejich vzájemnými kombinacemi (meduňkový s dobromyslí, jitrocelový s mátou...). Dále v nabídce naleznete

Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011

INFORMACE Z RADNICE

PROSINEC

O K É N K O zastupitelů
Dne 15. 12. 2019 vstoupí v platnost nový jízdní řád.
Co se mělo stát se stalo. Končí rychlík Dobrošov, tedy jen přímé spojení s Prahou. Bohužel vzhledem k nevhodné časové poloze nedošlo k potřebnému nárůstu cestujících. Vlak ale bude
ve stejném čase zachován, jen s přestupem ve Starkoči. Díky této
změně bude možné zavést úplně nový spěšný vlak Dobrošov, který zajistí přímé spojení už z Broumova (nejen z Meziměstí) až
do Hradce Králové a v podstatně lepší časové poloze. Z Broumova bude vyjíždět v 5:37, z Náchoda v 6:37 a do Hradce Králové
přijede v 7:36. Zpět z Hradce pojede ve 14:24.
To není jediné podstatné zlepšení. Z Náchoda do Broumova
bude každý den (nejen o víkendu) jezdit spěšný vlak v 8 hodin,
zpět z Broumova v 9 hodin. Konečně tak bude pravidelný hodinový takt. Jsme jediný region, kde se tak významně navýšila železniční doprava.
Ne vše co nás čeká od 15. prosince ale znamená jen zlepšení. Velkou neznámou bude nasazení jiných vlakových souprav.
Místo nízkopodlažních Regionov budou jezdit mezi Starkočí
a Broumovem motorové jednotky, které známe ze spěšných vlaků do Chocně. Výhodou bude pohodlnější jízda, někdo snad využije i 1. třídu, ale nevýhodou bude chybějící nízkopodlažní oddíl.
Mnoho cestujících ocení zavedení více spěšných vlaků mezi
Náchodem a Chocní, které podstatně zrychlí cestu směrem
na Týniště n. O. a dále na Moravu.
Jsou to jen malé změny, které nejen obyvatelům našeho města
umožní lepší cestování vlakem. Cílem do budoucna je zavedení
pravidelného přímého spojení Náchodska a Broumovska s krajským městem nebo lépe s Pardubicemi bez přestupování ve Starkoči alespoň ve dvouhodinovém taktu a také pravidelné spojení
do Polska přes Meziměstí.
Jiří Prokop (ANO)

Město Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci odborného pracovníka/odborné pracovnice územního plánování, s místem výkonu práce v Náchodě
Předpoklady a požadavky
obecné předpoklady dle § 4 z. č. 312/2002 Sb., v platném znění
autorizovaný architekt s autorizací pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru, nebo
vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo
vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením, nebo
kvalifikační požadavky dle § 24 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění (vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání
s maturitní zkouškou, stavební směr výhodou)
znalost zákonů č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, č.128/2000 Sb., o obcích a č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platných zněních
praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě výhodou
výhodou zkouška ZOZ v územním plánování a znalost správního řízení
komunikační schopnosti, řidičský průkaz sk. B
Nabízíme
pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD, RD)
nástup do pracovního poměru dohodou
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném
znění (9. platová třída)
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, pružná pracovní doba, možnost dalšího
vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy
Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny
na úřední desce MěÚ Náchod (elektronická úřední deska www.
mestonachod.cz). Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 30. 12. 2019.

Workshop
Architektonická soutěž
ilustrační foto s popiskem: „Motorové jednotky 854+954
s 1. třídou, které nahradí Regionovy mezi Starkočí, Náchodem
a Broumovem“

Město Náchod ve spolupráci s MOBA studiem Vás
srdečně zvou na závěrečný workshop k připravované
architektonické soutěži na areál bývalé Tepny.

Senior taxi podruhé
Dovolil bych si tímto reagovat na článek Senior taxi z minulého zpravodaje. I já bych chtěl poděkovat těm, kteří se na realizaci tohoto skvělého projektu podíleli. Zvláštní dík patří zejména
Denise Pokorné, Lucii Kudrnáčové a Olze Frűhaufové, které zastupovaly osoby zdravotně postižené i pracovní skupiny zabývající se touto oblastí služeb a pomáhaly s nastavením konkrétních parametrů služby, což nebylo vůbec jednoduché. Uznání si
zaslouží i vedení města, které na senior taxi vyčlenilo nemalé
prostředky, samozřejmost to není. Z řad starších občanů města
se o vznik senior taxi zasloužil i Antonín Samek, který vlastně
celé jednání před několika lety jako první inicioval. Škoda, že se
projekt nepodařilo zrealizovat rychleji, p. Samek, jehož schopnost vytrvale komunikovat s pověřenými osobami byla obdivuhodná, se bohužel fungující služby nedožil. Domnívám se, že při
řešení podobných problémů náchodští zastupitelé vždy spolupracovali bez ohledu na to, za koho byli zvoleni a netřeba o tom
psát do novin. Politika mě neživí a profesionální reklamní manažeři mi neradí. Svoji rozesmátou fotografii tedy k článku nepřiložím, považoval bych to za nevkusné.
Jan Ježek, zastupitel

T E P N A
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka - přednáškový sál
Závěrečný workshop
čtvrtek 12. 12. 2019, 17:00
Architektonická soutěž
Diskuze o zadání architektonické soutěže
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LEVNÉ KNIHY
D Á R K O V É Z BO Ž Í
BUDOVA
VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ

NÁCHOD

Kladská 128

PO-PÁ 8.30 - 17
SO 9 - 17

David Wenke

KNIHY PRO DĚTI, LEPORELA,
ROMÁNY, VÁLEČNÁ LITERATURA,
KŘÍŽOVKY, MANDALY, DÁRKOVÉ
PUBLIKACE A MNOHÉ DALŠÍ...
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
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apokryf.cz

Náchodská 118 (bývalá Mileta)
551 01 Jaroměř

V
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Nebojte se
začít žít
své sny...
NÁCHOD

|
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RYCHNOV N. KN.

Zpravodaj Náchod 178x123 mm ČB 2019 „Vánoce“

ŠKOLY

PROSINEC

ZŠ BABÍ
Húúúúúúúú…na Babí straší!
V ZŠ Babí se děti učí také bát! Každoročně v období dušiček prožívají žáci ze ZŠ
Babí strašidelné večerní světélkové putování. Pedagogický sbor se letos opět proměnil v hrůzostrašná strašidla a provázel
malé skupinky dětí temnotou až k lesu.
Cesta nebyla snadná. Odvážné děti musely projít lesními stezkami osvětlenými pouze svíčkami. Plnily úkoly, které
v té mrazivé tmě nebyly vůbec snadné,
ale všichni si navzájem dodávaly odvahy.
A protože úspěch slavilo všech 54 statečných dětí, bylo nutné večer zakončit oslavou s tancem při strašidelném reji, pěkně v teple školy. Maminky napekly sladké
dobroty, např. pavouky, prsty, žížalovou
bábovku…mňam – a jak si všichni pochutnali! Tato dobrovolná a veselá výuka
nám všem dělá radost.
Kolektiv ZŠ Pavlišovská – Babí

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Jak ten čas neuvěřitelně letí… Je to
sotva pár týdnů, co začal nový školní
rok, a už se blíží Vánoce. Žáci již znají
i výsledky svého čtvrtletního snažení.
Bořek ničitel, Tůňodav, Klaun Měnič
nebo Bubák domácí, to jsou jména některých strašidel, víl a skřítků, která si
podle knihy Daniely Krolupperové „Atlas strašidel“ nejen vymysleli, ale je i výtvarně ztvárnili v 5. C. „Měli jsme tu čest,
že jsme se mohli 2. října se samotnou autorkou sejít v Městské knihovně v Náchodě. Dokonce nám i předčítala z jedné ze
svých nejnovějších knih pro děti Polštářoví podvodníci,“ líčí setkání se spisovatelkou třídní učitelka Mgr. Iva Prouzová
a s úsměvem připojuje: „Ukázali jsme jí
i naše obrázky strašidel. Moc se jí líbily.“
Pro naše prvňáčky byl vedle 2. září, kdy
poprvé zasedli do školních lavic, velmi významným dnem letošního podzimu i pátek 15. listopadu. Konala se totiž Slavnost
Slabikáře, během které se konečně stali
„majiteli“ toužebně očekávané vzdělávací knihy. „Žáci nejprve museli splnit několik úkolů. Řešili různé tajenky a hádanky,

sestavovali písmena ze stavebnice, skládali slova,“ popisuje průběh slavnostního
předávání učebnice Mgr. Ivana Adlerová.
Dvěma nejvyšším ročníkům byl zase
určen miniprojekt připomínající události spojené se 17. listopadem 1989.
„Osmáci a deváťáci se v pondělí 18. listopadu v živé výuce na vlastní kůži pokusili
uspořádat demonstraci, následně poznali, jak vypadá omezování volného pohybu,
cinkalo se, pochopitelně, i klíči,“ informuje Mgr. Martina Jungová, hlavní organizátorka akce. Po názorné praktické ukázce na školním dvoře se všichni odebrali
do tělocvičny na besedu o Sametové revoluci. Její přímí účastníci z řad učitelů
všem přítomným podrobněji objasňovali tehdejší situaci i kroky, které bylo třeba
učinit ke svržení dosavadní komunistické moci a k prosazení demokracie v naší
zemi.
Naopak za aktuálním současným děním, a to na Svatomartinské trhy, vyrazila kupříkladu v pondělí 11. listopadu
5. B. „V rámci vlastivědy jsme procházeli jednotlivé stánky, povídali si o řemeslech, děti ve skupinkách vyplňovaly
pracovní listy,“ popisuje hlavní cíle vycházky do centra Náchoda třídní učitelka Mgr. Renata Macháňová.
Na Masarykovo náměstí, tedy přímo
na náchodskou radnici, se ve stejném
týdnu vydaly i šesté třídy. Průvodcem
po objektu jim byl pan J. Špaček, který
žáky seznámil s historií města a této radniční budovy. Své vyprávění dokumentoval rovněž dobovými fotografiemi vystavenými na zdech chodeb, kterými
společně procházeli. „Šesťáci navštívili
i obřadní síň, kde směli usednout na židle, na nichž při důležitých událostech sedávají nejvyšší reprezentanti města. Líbila se jim také výzdoba místnosti, z již
vánočně upravených oken se mnozí pokochali pohledem na náměstí a zámek,“ uvádí učitelka Mgr. Iva Marešová.
Páťáci naopak ve čtvrtek 24. října zamířili do královéhradeckého Digitálního planetária, kde si vychutnali „let“
vesmírem, zhlédli také naučnou pohádku Polaris. „Jelikož nám počasí přálo, došlo i na pozorování denní oblohy dalekohledem či na ukázku síly slunečních

paprsků,“ připojuje Mgr. Irena Ságnerová. V městských Jiráskových sadech, kam
se poté výletníci vypravili, obdivovali
pravoslavný kostel sv. Mikuláše, došli až
k soutoku Labe a Orlice. Ucelený pohled
na krajské město si pak dopřáli z Bílé věže.
Během výstupu na tuto 72 metrů vysokou
dominantu Velkého náměstí si nemohli nevšimnout jejího celou tunu vážícího
skleněného modelu. „Exkurze byla prostě super!“ pochválila posléze návštěvu východočeské metropole jedna z účastnic.
A závěrem ještě něco málo z našich
sportovních aktivit: Sedmého listopadu proběhl v Plechárně 6. ročník školní ligy házené. Naši školu reprezentovala tři družstva mladších a jedno družstvo
starších žáků. „Přestože jsme v kategorii starších žáků měli jediný tým, chlapci si odnesli zlato,“ chválí malé bojovníky
Mgr. Ivana Adlerová a podotýká: „Kluci si
zaslouží velkou pochvalu. Poděkování patří též organizátorům turnaje, trenérům
házené. Už teď se těšíme na 2. turnaj, který se uskuteční 5. prosince.“
„A ani ve stolním tenisu nejsme rozhodně pozadu,“ dodává Mgr. Lucie Štěpová a pokračuje: „V turnaji, který proběhl 16. října v Polici nad Metují, naši borci
z 9. D vybojovali 2. místo v hodnocení
skupin, Mikuláš Cvrkal pak v oceňování
jednotlivců obsadil 2. příčku.“
Kolektiv ZŠ Komenského Náchod
přeje všem co nejpohodovější prožití
svátečních dnů a mnoho štěstí
do magického roku 2020.

Setkávání budoucích prvňáčků,
rodičů a učitelů.
KDY?
21. 1. 2020 rozvoj jemné motoriky
18. 2. 2020 rozvoj sluchového a zrakového vnímání
24. 3. 2020 rozvoj matematických představ
ČAS?

vždy v 16:00 hodin

KDE?

budova 1. tříd Sokolská ulice (nad Finančním úřadem)

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

Těšíme se na Vás!
www.komenskehozsnachod.cz

PrŠ. ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Podzim se sklání před zimou a my bychom se s ním rádi rozloučili poděkováním. Daroval nám opět bohatě ze svých
pokladů. S vděčností za vzácný materiál
pro naše tvoření a fantazírování sbírali
jsme kaštany, žaludy, šišky, zbarvené listy i ty houby, abychom je přetvářeli na
dílka, jimiž jsme postupně zdobili třídy
a chodby našich škol. Tak se u nás zabydleli bramboráčci, dýňáčci, lesní skřítko-
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vé či víly. Utkali jsme se v bitvách, v kterých jedinou povolenou zbraní bylo právě
jen podzimní listí. Zraněn nebyl nikdo, to
se ví, zato o zábavu nouze nebyla. Podzim byl letos vskutku dobrým parťákem
našeho školního činění se. Jeho prosluněné větření vyneslo naše draky vysoko do
oblak a my jsme tak naši drakiádu mohli prohlásit za podnik nebývale úspěšný.
Ani při dobrodružném putování za pokladem nás nenechal na holičkách, když
ve správný čas na správných místech pozvedl své oblíbené mlhy a ukázal se nám
v nádheře pestrobarevného montackého
lesa. Pedagogové a asistenti tak podzimu
děkují za skvělou spolupráci při naplňování programu prožitkové pedagogiky jako
základní součásti vzdělávání jejich handicapovaných žáků.
O další úspěch, a především propagaci dobrého jména naší školy, se zasloužili už sami žáci, a to starší chlapci, kteří
se ze 16. ročníku turnaje v sálové kopané
pro žáky speciálních škol vrátili se zlatým
kovem na krku. Ke svému vítězství se během jednoho dopoledne probojovali čtyřmi nesnadnými zápasy, v nichž neutrpěli
ani jedinou porážku, a zaslouženě si tak
závěrečný ceremoniál užili na nejvyšším
stupínku. Na 6. listopad v Trutnově bude
jistě dlouho a rád vzpomínat i Aleš Kadlec, žák 1. ročníku střední školy praktické, který byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Gratulace samozřejmě patří
nejen vynikajícímu týmu, ale i jejich učiteli a trenérovi zároveň panu Mgr. Jiřímu
Hofmanovi za vzornou přípravu svých
svěřenců.
Za vedení školy a kolektiv zaměstnanců
napsala Mgr. Jana Burčíková

Turnaj v miniházené
Naše sedmičlenné družstvo ve složení Matyáš Jirásko, Tadeáš Jirásko, Jan Vítek, Jakub Černý, Jan Andrejs, Štěpán Ptáček a dívčí posila Kristýna Ptáčková se
ve čtvrtek 7. listopadu zúčastnilo podzimního turnaje v miniházené. Všichni Bělovesáci předvedli velmi dobré sportovní
výkony, jen ve finále jim už síly nestačily,
museli se spokojit se 2. místem!
Výlet do IQparku a IQlandie
Na výlet do Liberce jeli žáci celé školy. Na mladší v IQparku čekala spousta
interaktivních exponátů a aktivit, které
si mohli nejen prohlédnout, osahat, ale
hlavně i vyzkoušet. Nejvíce se jim líbilo
v kajutě potápějícího se Titanicu, v zrcadlovém bludišti, na staveništi s jeřábem,
ve vodním světě. Někteří se odvážili vyzkoušet fakírské lůžko. Starší v IQlandii
zaujal robot, simulátor letadla, zpívající
fontána, simulátor vichřice a zemětřesení a mnoho dalšího. Všem se zdála skvělá
velká science show. Všichni jsme si výlet
užili! Žáci a učitelé ze ZŠ 1. máje

ZŠ PLHOV
Listopad 89 na Plhově
Ve středu 13. 11. jsme se v plhovské škole vrátili o tři desetiletí zpět. V rámci jednodenního projektu se žáci tříd 2. stupně zaobírali událostmi Listopadu. Děti se
vystřídaly ve čtyřech druzích dílen, zaobírali se historií starou tři desetiletí, porovnávali ji se současností. Do školy dorazili pedagogové i děti náležitě ustrojení
v duchu módy reálného socialismu, bylo
se na co koukat.
Vyučující si připravili program tak, aby
opravdu těžké téma „život v nedemokratické a demokratické společnosti“ bylo
pro děti srozumitelné, uchopitelné. Součástí projektu je i expozice, která představuje osobnosti a události přelomu let 1989
–1990, výstava dobových fotografií z archivu plhovské školy a také výstava oblečení, literatury, hraček, školních i domá-

cích potřeb doby socialistické. Jsme rádi,
že „výstavu“ ocenili i rodiče, kteří měli
možnost si ji prohlédnout v rámci rodičovských schůzek v úterý 12.11.
Vladimír Honzů, ZŠ Plhov
Společný pobyt dětí
6. tříd ZŠ Náchod-Plhov
V týdnu od 14. 10. 2019 se v areálu
Broumovského kláštera vystřídaly dvě
šesté třídy plhovské školy. Akci jsme
uspořádali ve spolupráci s Broumovským
klášterem a za finančního přispění MU
v Náchodě. Běžně se těmto pobytům říká
„seznamovací“, ale není to úplně přesné
označení. Noví žáci se ve třídě navzájem
seznámí během prvních dvou dní v září,
ale zde jde o opravdové poznávání povah
dětí, o nastavování pravidel soužití ve třídě pro příští téměř čtyři roky. Při pobytu
mimo školu mají pedagogové příležitost
děti opravdu poznat a připravit se na to,
jak s nimi v dalších měsících budou pracovat.
Plhovské děti měly šanci pobýt tři dny
v nádherném prostředí broumovského
kláštera. Bydlely ve zrekonstruovaných
klášterních celách, pracovaly v seminárních místnostech kláštera a také v klášterním parku. V rámci programu Baroko
se seznámily s barokní kulturou, prohlédly si kostel sv. Vojtěcha i knihovnu,
ztvárňovaly barokní sochy a výtvarně
pracovaly s atributy baroka. V programu
Scriptorium se seznámily s prací středověkých písařů, opisovaly texty husím brkem. Také si vyzkoušely, jak se dělá film
a samy si krátké dílo podle svého scénáře natočily.
„Adaptační pobyt“ vždy přispěje
k tomu, aby se ze skupiny dětí stala opravdová třída. Dlouhodobé soužití každého
kolektivu s sebou nese problémy, konflikty, střetávání názorů. Děje se tomu tak
v každé školní třídě každé školy a je třeba na vztazích neustále pracovat. Společný pobyt dětí s promyšleným programem
je správným krokem k tomu, aby toto vše
v průběhu školy zvládly.
Vladimír Honzů,
ZŠ Plhov

ZŠ BĚLOVES
Jak se máme v Bělovsi?
Krajské kolo Logické olympiády
Moc jsme drželi palce Štěpánu Ptáčkovi
v krajském kole Logické olympiády. A Štěpán naší škole rozhodně neudělal ostudu. Ve velké konkurenci těch nejlepších
z kraje se umístil ve středu startovní listiny. Mohl si užít a vychutnat atmosféru
univerzitní půdy a jako správná mediální hvězda také poskytnout rozhovor pro
Český rozhlas. Děkujeme za reprezentaci školy!

***

ŠKOLY

PROSINEC

Zprávičky
z Masaryčky

Za chvíli z nás budou školáci…
Tak to se zračilo v očích malých předškoláků z Mateřské školy v Březinově ulici, kteří přišli navštívit své starší a už
i zkušenější kamarády k nám do první třídy „Masaryčky“. Společně jsme si zazpívali a děti z mateřské školy předvedly, jak
jsou připraveny na pestrý život budoucího školáka. Velkou radost nejen sobě, ale
i paní ředitelce, která je spolu s paní učitelkou doprovázela, udělaly tím, jaké nádherné společně s našimi prvňáky zhotovené výrobky si odnášely domů – a my se
už těšíme, až se v září znovu potkáme…
Let´s explore it with us!
Již druhým rokem nabízí naše škola
svým žákům rozšířenou výuku anglického jazyka. V rámci této výuky jsme začali
spolupracovat na zahraničních projektech,
které mají našim žákům představit nové
možnosti ve výuce jazyků. V září letošního roku u nás proběhl projekt Edison, jehož cílem je spojit mladé lidi odlišných národností a seznámit je s tradicemi jiných
zemí. Dalším projektem zahájeným v tomto školním roce je projekt na podporu regionální spolupráce Visegrad Fund. Naší
partnerskou školou se stala škola Społeczny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kudowie-Zdroju. Domovskou organizací, se
kterou připravujeme nejrůznější zahraniční projekty, je Středisko volného času Déčko, které je aktivně zapojeno do programu
Erasmus+. Po novém roce nabídneme žákům možnost vycestovat do Londýna, jednoho z největších multikulturních měst.
Tuto tradici bychom rádi zachovali i v následujících letech.

Za sportem na Masaryčku
V letošním školním roce byla na naší
škole otevřena sportovně zaměřená třída.
Cílem práce v sportovní třídě je získání
těchto klíčových kompetencí našich žáků:
– získání pohybových dovedností (jejich rozvoj a objevení nových pohybových
schopností)
– pohyb jako celoživotní aktivita
– využití pozitivních aspektů sportu
(výchova ke zdravému životnímu stylu,
rozvoj všestranné zdatnosti, socializace,
fair play)
Zároveň jsou samozřejmě plněny veškeré školní povinnosti.
Ve sportovní třídě se vyučují 2 hodiny tělesné výchovy týdně navíc. Celý školní rok byl následně rozdělen do 4 bloků
(plavání, bruslení, sportovní hry, atletika – gymnastika). V každém ročníku se
žáci setkávají s novými aktivitami. Navazujeme na stávající dovednosti tak, aby
vše mělo rozvojový charakter.
První blok – plavání – se rozběhl úspěšně a od listopadu probíhá další – bruslení. Jednotlivé bloky jsou vedeny specializovanými trenéry.
Sledujeme naše žáky komplexně, a tak
se žáci této třídy pravidelně účastní sportovní soutěže AŠSK. Ve florbale obsadili
chlapci v okrskovém kole 3. místo a děvčata ze sportovní třídy byla nepřehlédnutelným základem školního týmu. Celé
družstvo této třídy se účastnilo i Běhu
do zámeckých schodů, sice mimo soutěž,
ale v souladu s výše uvedenými záměry
– nevychováme reprezentanty, ale sportovce.
Další akcí byla účast na dětském běžeckém závodě Od radnice k radnici, který
se uskutečnil jako součást běhu Náchod –
Hronov. Tam naši malí sportovci obsadili
5. místo v celkovém počtu zúčastněných.
Aby se do sportování zapojilo více
žáků, rozběhala se v říjnu 1. část zamýšlené školní sportovní ligy ve florbale. Žáci
této sportovní třídy jsou tedy nejen hráči,
ale i organizátory. Liga, která probíhá pro
8. - 9. třídy, má 3 týmy. Skupiny pro 6.–7.
třídy se účastní 6 týmů. Zvláště druhá ze
soutěží má vše, co k lize patří – nasazení,
emoce, ale i projevy fair play a respektu
k soupeři. V čele tohoto klání je zatím tým
složený z hokejistů HC Náchod.
Mgr. Jaroslav Macháček, ZŠ TGM Náchod

Sněhová královna
ZUŠ Náchod Vás srdečně zve na svůj
tradiční vánoční koncert s názvem „Sněhová královna“. Střípek zlého zrcadla
spadne do oka chlapečkovi Kájovi, kterého pak odveze do svého paláce Sněhová královna. Jeho sestry ho jdou hledat

a zažijí přitom nejedno zajímavé dobrodružství. Klasické dílo H. CH. Andersena je obohaceno hudbou P. I. Čajkovského a A. Vivaldiho v podání našich sólistů
i orchestrů. Propojení tanečního, hudebního, výtvarného a literárně dramatického oboru slibuje krásný zážitek a pěknou
atmosféru.
Pohádka o víře, odvaze a lásce všechny krásně naladí na nadcházející vánoční svátky.
Představení se koná v Divadle dr.
J. Čížka Náchod 11. prosince v 17.00. Těšíme se na v ás. Předprodej bude zahájen
2. 12. 2019 od 8.30 v ZUŠ Náchod. Cena
vstupného 100 Kč.

Projekty Erasmus+
pro žáky ACADEMIA MERCURII
Projekt ACADEMIA MERCURII soukromé střední školy z Náchoda, o tom, jak
nás voda utváří, s názvem „Moving waters – how water shapes us“, realizovaný
od roku 2017 společně se školami z Anglie, Nizozemí, Německa a Itálie za finanční podpory programu Erasmus+, se blíží
v prosinci 2019 ke svému konci.
V měsíci říjnu proběhlo poslední setkání učitelů škol v anglickém Appleby zaměřené na šíření výsledků projektu. Tento
projekt byl pro školu velkým přínosem,
žáci při společných setkáních v zahraničí
i v Náchodě prozkoumali vodu a její vliv
na dané regiony z pohledů ekologie, ekonomie, umění a turismu a spolu se svými
zahraničními vrstevníky navázali nová
přátelství.
Nový projekt ACADEMIA MERCURII
s názvem „European Citizenship – Cultural heritage unites us“, opět realizovaný
za finanční podpory programu Erasmus+,
započal v říjnu tohoto roku prvním setkáním učitelů partnerských škol v Madridu a potrvá do roku 2021. Žáci partnerských škol z ČR, Španělska, Dánska
a Malty v něm prozkoumají kulturní dědictví těchto zemí a najdou společná kulturní pouta, která utvářejí naše evropské
občanství. Žáci všech škol v průběhu projektu vyjedou na týdenní výměnné pobyty do Madridu, dánského Vordingborgu a na maltský ostrov Gozo a budou zde
mít možnost navštívit kulturní UNESCO
památky daných zemí, promluvit o evropanství s místními politiky a poznat kulturní dědictví těchto zemí včetně jejich
tradic, umění, řemesel a gastronomie. Během ubytování v rodinách svých vrstevníků vzniknou nová přátelství a žáci získají chuť objevovat další krásy Evropské
Unie.
Mgr. Ivana Šimková
koordinátorka projektu
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POZVÁNKY

Nostalgické Vánoce

JIŘINKOVÝ SÁL
MUZEA BOŽENY NĚMCOVÉ

TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA VÁNOČNÍCH
DEKORACÍ, ADVENTNÍCH VAZEB A DÁRKŮ
OTEVŘENA KVĚTINOVÁ KAVÁRNA
S PŮVABEM MINULÝCH STOLETÍ

So–ne: 9.–10. 11. 2019
Pá–ne: 15. 11.–8. 12. 2019
10:00–17:00 hod.
Pořádá společnost Kouzlo starých časů
za laskavé spolupráce
Muzea Boženy Němcové
www.kouzlostarychcasu.com

pořádá

ZÁPIS

2020

LEDEN – ÚNOR

ˇ
ˇ
do tanecních
kurzu˚ pro dospelé
VE SPOLEČENSKÉM SÁLE NÁCHODSKÉ SOKOLOVNY

Nostalgicke_vanoce_cb_inzerat_86,5x59.indd 1

18.10.19 7:21

7 LEKCÍ VČETNĚ ZÁVĚREČNÉHO VĚNEČKU

1. kurz začínající – sobota 17:00 až 19:00
Výuka společenských tanců v rozsahu základních tanečních kurzů

2. kurz začínající – neděle 16:00 až 18:00
Výuka společenských tanců v rozsahu základních tanečních kurzů

Více informací a přihlášky
na emailu: takt.nachod@tiscali.cz
nebo internetových stránkách: www.tanecnistudiotakt.cz

Tříkrálová sbírka u nás…



Zahradnictví
Kašpar

Adventní a vánoèní
výstava
30. LISTOPADU a 1. PROSINCE 2019
= první adventní nedìle
poøádáme prodejní VÁNOÈNÍ VÝSTAVU

v Zahradnictví Kašpar v Náchodì (u høbitova)

od 8.00 - 16.00 hodin

v tento víkend bude poskytnuta sleva 10 % na
vánoèní aranžmá, vánoèní hvìzdy, bramboøíky

Vážení přátelé,
velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme za vřelé přijetí koledníků
v minulé sbírce, v našem regionu se vybralo 980 tis. Kč.
Díky výtěžku minulé sbírky (2019) jsme:
 poskytli podporu osobám a rodinám v nouzi
 poskytli pomoc starým, nemocným a handicapovaným lidem
 uskutečnili aktivity pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením
 zrealizovali opravy a údržbu zařízení SV. ANNA Domov pro matky s dětmi
 zrealizovali opravy a údržbu zařízení Dům na půli cesty
 pokryli některé náklady spojené s dostupností Charitní pečovatelské služby v terénu

Letošní ročník Tříkrálové sbírky
proběhne od 4. do 12. ledna 2020
a přímo v Náchodě pak 11. ledna 2020
Z této sbírky chceme zajistit následující potřeby pro naše střediska:
 Charitní pečovatelská služba - zlepšení dostupnosti v terénu, pořízení, údržba a opravy
zařízení a vybavení
 Domácí hospicová péče - pořízení, údržba a opravy zařízení
 Dům na půli cesty - obnova vybavení pokojů klientů
 SV. ANNA Domov pro matky s dětmi - obnova vybavení pokojů klientů

Za dary Vaší štědrosti předem srdečně děkujeme!
Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D.
tel.: 777 699 399, email: charita@nach.hk.caritas.cz
www.nachod.charita.cz
Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, e-mail: tks@charita.cz, www.trikralovasbirka.cz
Celostátní sbírka je řádně evidována dle osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHP/1327710/2012
a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 20102.

POZVÁNKY

PROSINEC

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

SNĚHÁNKY
neb
a,,MIKULÁŠSKÝ
a VÁNOČNÍ

PROGRAM S VOSIČKAMI
v pátek 6. 12. 2019 v 15.30 hodin

I letos Vám skauti a skautky přinesou

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

Program

Animační show plná písniček a soutěží s mikulášskou a vánoční
tematikou. Vosičky se promění v čertice, které to s Vámi pekelně
rozjedou. Vítáni jsou čertíci i andílci! Dorazí i naši sněhuláci Fridoš &
Fridoš, kteří budou na celé dovádění dohlížet. Těšit se můžete i na známé
vánoční písničky nebo na netradiční zdobení vánočních stromečků.

Doprovodný program
Perníkářská dílna pro děti od 15.30 hodin
Vánoční řemeslné trhy a stánky od 9.00 do 18.00 hodin
ŽIVÝ BETLÉM od 12.00 do 18.00 hodin
Změna programu vyhrazena.

Malý plamínek,
tento novodobý
symbol Vánoc, jenž
svou silou spojuje
mnohá srdce, vám
budeme předávat
dne 22.12.2019 od
16:30 na
Masarykově náměstí. Přijďte si prosvítit
vánoční domov.
Junák Náchod
Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz

✴

HRON – pěvecký spolek v Náchodě
Masarykovo náměstí 74, IČ 62726447

pořádá již tradiční společný

VÁNOČNÍ KONCERT
Pěveckého sboru studentů
Jiráskova gymnázia

a pěveckého spolku HRON
z Náchoda

v neděli 22. prosince 2019 v 15.30 hod.
v kostele sv. Vavřince
na Masarykově náměstí v Náchodě
Vstupné 80 Kč / / děti do 12 let zdarma

15

PF‘ 2020

Město Náchod
přeje všem občanům
příjemné prožití
svátků vánočních
a mnoho zdraví,
štěstí a lásky
v roce 2020.

v Náchodě

2019

Vánoce

17. 12.

16. 12.

15. 12.

11. 12.

8. 12.

14. a 21. 12.

7. 12.

6. 12.

1. 12.

30. 11. – 20. 12.

30. 11. a 7. 12.

30. 11.

30. 11 – 1. 12.

Vánoční trhy / 9–17 hodin / vstupné: 20 Kč, děti do 10 let zdarma
výroba svíček, adventních věnců, zdobení perníčků, malování vánočních ozdob
pořádá Klub SUN Náchod MC Hopsáček / prostory jídelny Rubena
Den pro dětskou knihu / 9–13 hodin
knížky, čtení, soutěže, vánoční dílna, divadlo / Městská knihovna
Půjdem spolu do Betléma / 15 hodin
Loutková scéna Dětem pro radost / zadní trakt Sokolovny Náchod
Malé vánoční tvoření a soutěžení
každé všední odpoledne v dětském oddělení / Městská knihovna
I. adventní neděle – rozsvícení vánočního stromu / 17 hodin
vystoupení náchodských církví / Masarykovo náměstí
Adventní koncert Světlany Nálepkové a Tomáše Savky / 18.30 hodin
/ vstupné: zdarma
Městské divadlo Dr. J. Čížka
Sněhánky aneb ,,Mikulášský a vánoční program s vosičkami“ / 15.30 hodin
animační show plná písniček a soutěží s mikulášskou a vánoční tematikou,
vosičky se promění v čertice, které to s vámi pekelně rozjedou / Masarykovo náměstí
Adventní dílna /14–16 hodin
tradiční vánoční dílna pro rodiče s dětmi s lektorem,
nutná rezervace na info@gvun.cz nebo tel. 491 427 321 / Galerie výtvarného umění
Půjdem spolu do Betléma / 15 hodin
Loutková scéna Dětem pro radost – zadní trakt Sokolovny Náchod
II. adventní neděle u vánočního stromu / 17 hodin
vystoupení náchodských církví a neziskové organizace Atelierof zabývající
se zkvalitněním života seniorů / Masarykovo náměstí
Adventní koncert / 19 hodin / vstupné: 250 Kč
Hana Křížková, Marián Vojtko, Yvetta Blanarovičová, Leona Gyöngyösi,
Michaela Nosková / Městské divadlo Dr. J. Čížka
Sněhová královna – projektový koncert ZUŠ Náchod / 17 hodin
/ vstupné: 100 Kč
Městské divadlo Dr. J. Čížka
31. svobodný advent ,,Milosrdenství chci...“ / 18.30 hodin
komponovaný večer náchodských církví / Městské divadlo Dr. J. Čížka
VÁNOČNÍ KONCERT aneb Tři oříšky pro Náchod / 19 hodin
/ vstupné: 120, 110, 100 Kč
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod / Městské divadlo Dr. J. Čížka
JANEK LEDECKÝ – VÁNOČNÍ TURNÉ 2019 / 19 hodin
/ vstupné: 590, 550, 490 Kč

Náchodský výtvarný podzim / vstupné: 30 Kč, zvýhodněné 15 Kč,
rodinný vstup 50 Kč
36. ročník přehlídky umění regionu
Galerie výtvarného umění
Vánoční výstava výtvarného spolku SANA
Městská knihovna

VÝSTAVY

Předprodej vstupenek v Městském informačním centru. Změna programu vyhrazena.

30. 11. – 7. 12.

23. 11. – 5. 1. 2020

5. 1.

1. 1. 2020

26. 12.

24. 12.

22. 12.

18. 12.

v rámci turné zazní skladby z desky Sliby se maj plnit o Vánocích
i mnohé další hity
Městské divadlo Dr. J. Čížka
Vánoční koncert Václava Hybše s orchestrem / 16.30 a 19.30 hodin
/ vstupné: 340, 320, 300 Kč
K. Brožová, A. Štěpničková, P. Špinar, K. Kopčová a J. Fečo
Městské divadlo Dr. J. Čížka
Vánoční dostaveníčko – vokálně-instrumentální soubor
Musica Viva Jiráskova gymnázia / 18 hodin / vstupné: dobrovolné
Galerie výtvarného umění, zámecká jízdárna
Vánoční sborový koncert ZUŠ Náchod / 18 hodin / vstupné: dobrovolné
koncert všech oddělení Bambulata, Rarášci, Canto
kostel sv. Vavřince
Vánoční koncert pěveckých sborů Jiráskova gymnázia a pěveckého spolku
HRON z Náchoda / 15.30 hodin / vstupné: 80 Kč / děti do 12 let zdarma
kostel sv. Vavřince
Betlémské světlo / 16.15 hodin
náchodští skauti budou rozdávat Betlémské světlo
Masarykovo náměstí
Svatá mše pro děti / 15 hodin
kostel sv. Vavřince
Půlnoční mše svatá / 24 hodin
kostel sv. Vavřince
Rybova Česká mše vánoční v podání chrámového sboru a Polyfonního
sdružení Nové Město nad Metují / 16.30 hodin
kostel sv. Vavřince
Novoroční ohňostroj / 18.00 hodin
Masarykovo náměstí
Živý Betlém / 16 a 17 hodin
Masarykovo náměstí
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AMAG, MUSICA VIVA

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Okénko do historie
Prosinec 1967 a grafika
Malá Galerie-MG Závodního klubu Tepna 01 Náchod představila grafiku Jiřího Kaufmana a Josefa Červinky na výstavě s názvem Grafika. Výtvarníci prezentovali svou tvorbou techniku suchá jehla a linoryt. Výstava probíhala ve dnech 10.–26. prosince
1967 v budově kina Květen v Náchodě, a jak kronika uvádí: „Návštěvníky zaujala především díla s názvy Ateliér, Ráno, Koupání
nebo Potrubáři.“
Aktuálně
Prosinec 2019 a také grafika
Po celý měsíc listopad se naši členové věnovali grafice, objevovali za pomoci Michala Burgeta a Petra Vlčka techniku leptu. Výsledné grafické práce
byly poté vytisknuty a lze
Výstava grafiky spolku AMAG
je zhlédnout v měsíci prosinci a lednu. Tímto vás srGRAFIKA ´19
dečně zveme na zahájení
výstavy Grafika ’19, která
se koná 16. prosince od 17
hodin ve studovně Městské
knihovny v Náchodě. (Plakát: námět – Lenka Pavelková a realizace Karel Ungr.)
Naše členka Natália
Mertlíková vystavuje své
obrazy v galerii Fortna
ve SVČ Bájo v České Skalici.
Výstava potrvá do 31. pro- 17. 12. 2019 - 24. 1. 2020 ve studovně Městské knihovny Náchod
since 2019.
Slavnostní zahájení výstavy 16. 12. 2019 v 17 hodin
Text Jitka Amalberga
Pácaltová

V měsíci listopadu tohoto roku se v kulturním domě v Havlovicích setkali zástupci Sdružení pro Vízmburk s partnery z polské
strany na zahajující konferenci o realizaci naučné stezky, nesoucí název „Po stopách společné středověké historie“. Tento projekt by měl v rámci přeshraničního turistického putování propojit 19 objektů středověkých hradů a zámků na obou stranách
státních hranic. Na naučných tabulích, které se budou nacházet
poblíž vybraných historických objektů, budou popularizujícím
způsobem představena historická fakta, doplněná o soutěž pro
turisty. Na cedulích by měly být též obrazy, které přibližují některé středověké události z období husitských válek a zobrazují
dnešní zříceniny hradů v jejich tehdejší kráse. To by právě měl
být úkol pro členy spolku AMAG, které Sdružení pro Vízmburk
oslovilo a požádalo je o pomoc v této výtvarné oblasti.
Těm, kteří mají dosud o Vízmburku jen málo informací sdělujeme, že se jedná o zříceninu hradu nedaleko Náchoda (mezi Červeným Kostelcem a Havlovicemi), někdy také nazývanou východočeskými Pompejemi.
Na polské straně partnerským protějškem Vízmburku je zřícenina
zámku v Ząbkowicích
Śląských, kterým se
zase přezdívá Slezská
Pisa, kvůli tamní šikmé
věži.
Text Jiří Spíšek
„Veselé Vánoce
a šťastný nový rok
přejí členové
spolku Amag.“

Otevírací doba dle provozu Městské knihovny

MUSICA VIVA přiveze
do Hronova vánoční dostaveníčko
Vokálně-instrumentální soubor MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod
se těší na Vánoce. Hlavně na adventní
čas, protože s tím je spojeno nejen čekání na Ježíškovu nadílku, ale také spousta
muzicírování. A tak si ho letos opět nenecháme ujít a vás k tomu rádi zveme. Letošní koncert bude správné „Vánoční dostaveníčko“, jak jsme ho nazvali. A vlastně
jich bude hned několik.
Nejprve zavítáme 5. prosince v 10 hodin
do Hronova, kde zahrajeme v Alkalis Senior Rezidenci, Na Chocholouši čp. 409. V budově bývalého internátu hotelové školy,
za vlakovým nádražím, rádi uvítáme kohokoliv, kdo na oplátku uvítá dopolední
program a bude mít chuť a čas přijít – třeba maminky s dětmi, nebo senioři.
12. prosince se pak vypravíme do Trutnova. Hostit nás bude dvorana Muzea, začátek koncertu je v 18 hodin. A pak se
opět po roce vrátíme do náchodské Galerie výtvarného umění – zámecké jízdárny.
Mezi obrazy vystupujeme v předvánočním čase už více než třináct let a věří-

me, že i letos bude atmosféra správně jiskřivá a dojde i na rolničky. O těch vědí
své pravidelní návštěvníci našich koncertů a ti, kteří jsou zvědaví, mají možnost
tohle tajemství odhalit ve středu 18. prosince od 18 hodin.
Sice ještě nevíme, jestli budou letošní
Vánoce na sněhu, nebo na blátě, ale kdyby náhodou ne, tak nám i Vám jejich ideální atmosféru navodí autorka plakátu,
naše violistka, výtvarnice a hlavně profesorka Jiráskova gymnázia Hana „Pastelka“ Misarová. A co od nás letos uslyšíte? Velmi pestrý výběr vánočních písní
a koled z mnoha evropských zemí. Nejkrásnější svátky v roce se písničkami totiž slaví nejen u nás, ale také v Anglii, Německu, Francii, Španělsku, Polsku, Rusku
nebo Slovinsku. A je znát, že všude mají
Vánoce a jejich atmosféru rádi. Pozná se
to v hudbě. My už ji objevili a vy můžete také. Společným pojítkem opět budou
originální úpravy našeho uměleckého vedoucího Milana Poutníka. A letos jsme si
dali záležet i na novém nastudování. Or-

chestr pod vedením Jana Veverky a sbor
pod taktovkou Věry Vlčkové.
Osazenstvo souboru se každoročně
mění, ale do jednoho se na vás moc těšíme, rádi vám i sobě zpříjemníme hektický
předvánoční čas. Ať už za námi přijdete
do Hronova, do Trutnova nebo se potkáme v krásné výstavní síni náchodské galerie, kam posíláme dík za každoroční vlídné přijetí.
Rádi bychom ještě na tomto místě tradičně poděkovali za přízeň všem návštěvníkům našich koncertů. Za podporu také
děkujeme rodičům. A vážíme si pravidelné finanční podpory od SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu.
Přijďte se tedy s námi správně naladit,
pobavit se a užít si „živé muziky“, kterou
MUSICA VIVA nabídne ve středu 18. prosince 2019.
Vstupné na koncerty je dobrovolné.
Soubor MUSICA VIVA

INNOGY, ČRo

PROSINEC

Společný podnik innogy a města Náchoda ušetří lidem za teplo
Na začátku srpna zahájila činnost
nová dceřiná firma innogy Energo
s názvem innogy Energetika Plhov-Náchod. Vznik společného podniku innogy s městem Náchod schválili zastupitelé města na svém červnovém zasedání.
Základní myšlenkou spolupráce je dosažení příznivé ceny tepla pro náchodské obyvatele.
„Za vznikem nové firmy stojí několikaměsíční náročný maraton společných
jednání za účasti právníků obou stran.
Výsledkem je smysluplný podnik, jehož
fungování ušetří v budoucnu náklady za teplo náchodským občanům,“ uvedl jednatel innogy Energo Jiří Šimek.
Základní kapitál společnosti bude činit 128,8 milionu korun.
Z toho podíl innogy Energo bude činit 119,8 milionu korun a podíl města bude 9 milionů korun, což je hodnota majetku města
vloženého formou výměníkových stanic oceněných znaleckým
posudkem. Vlastnické podíly tak činí 93 % pro innogy Energo a 7 % pro město Náchod. Vstup města do firmy se očekává
na konci srpna.
„Společnost se bude zabývat výrobou tepla a elektřiny a dodávkami tepla obyvatelům náchodské části Plhov. Abychom mohli do budoucna dostát závazku příznivějších cen za teplo, dokončujeme investici ve výši 100 milionů korun do výstavby nového kotle a dvou
kogeneračních jednotek,“ řekl Zdeněk Slavík, jednatel společnosti
innogy Energetika Plhov-Náchod.
Předpokládaná cena tepla pro domácnost bude v roce 2020
cca o 20 Kč/GJ nižší než v roce 2019. Předpokládaná trvalá roční úspora v ceně tepla oproti roku 2019 by pro domácnost měla
v průměru dosáhnout cca tisíc korun na jedno odběrné místo
počínaje rokem 2020.

„Jde o unikátní projekt v rámci celé republiky a já osobně jsem pyšný, že po letech privatizování a prodávání majetku měst v Náchodě
naopak majetek touto formou zhodnotíme. Nová společnost přinese
městu roční zisk v objemu 220–230 tisíc korun, a co je hlavní, především příznivější ceny tepla,“ komentoval vznik nové společnosti starosta Náchoda Jan Birke.
Nová společnost bude provozovat zdroje s roční výrobou tepla
v objemu 270 000 GJ a roční plánovanou výrobou elektřiny 6 000
MWh a teplovody v oblasti Plhov v celkové délce 4 919 metrů.

Defibrilátor v teplárně
Záchranná síť automatických externích defibrilátorů (AED)
ve městě se rozrostla o novou lokalitu. Další přístroj, který
může zachraňovat životy, je nově k dispozici v teplárenském
provozu innogy Energo v Plhovské ulici.
„S nápadem na instalaci defibrilátoru přišli naši zaměstnanci. Přístroj je registrován v celostátním záchranném systému, je také vidět
i v mobilní aplikaci Záchranka, takže je samozřejmě k dispozici nejen našim zaměstnancům, ale veřejnosti a záchranným složkám,“
říká manažer teplárny Zdeněk Slavík.
Defibrilátor typu Lifepack CR Plus je umístěn na adrese Plhovská 544 v přízemí recepce teplárny. Vzhledem k nepřetržitému
provozu teplárny je přístroj neustále k dispozici i pro veřejnost.
Recepce je otevřena od 5.30 do 16 hodin, v ostatních časech lze
použít zvonek na centrální velín.
Přístroj AED v areálu teplárny vhodně doplňuje síť defibrilátorů na území města. „Hned naproti našemu provozu se nachází
obchod řetězce Lidl s velkým pohybem lidí. Takže se dá říci, že je náš
defibrilátor v rámci města umístěn na dobrém místě,“ dodal Slavík.
Celkem je nyní v Náchodě podle aplikace Záchranka k dispozici
celkem sedm AED zařízení.
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POZVÁNKY
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014814

PŘIJMEME
Odborného sociálního poradce/poradkyni
do Občanské poradny v Náchodě
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Úvazek: zkrácený (poloviční), možno dle domluvy rozšířit až na
plný
Typ smlouvy: pracovní poměr
Náplň práce:
•
poradenské služby dle standardu a etického kodexu
•
zajištění konzultací na objednávku
•
zápis do databáze klientů,
•
jednání s poradním sborem OP
•
spolupráce s externími odborníky a konzultanty
•
vyřizování písemných dotazů na OP
Pracovní doba: dle dohody
Požadavky: odpovídající vzdělání (vyšší odborné vzdělání,
bakalářské či magisterské vzdělání získané absolvováním
vzdělávacího programu akreditovaného v oborech vzdělání
zaměřených na
sociální
práci
a
sociální
pedagogiku,
sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci,
sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost).
Znalost sociálních systémů ČR, občanského práva, trestního
práva, finančního práva, práva insolvenčního, orientace v
problematice výkonů rozhodnutí
Praxe v odborném sociálním poradenství vítána.
Nabízíme: metodické vedení, možnost dalšího profesního růstu
Nástup: ihned
Pohovor: Dle tel. domluvy v sídle Občanského poradenského
střediska, o. p. s. v Hradci Králové.
Životopis: Profesní strukturovaný životopis zašlete na níže
uvedené kontakty, příp. vezměte s sebou na pohovor!

kontakty

- tel.:

631,
608 200

spo

avimese

e-mail: b

.cz

znam
rtem@se

Kontakt: Mgr. Jan Hloušek, Ph.D., Občanské poradenské
středisko,
Třída
ČSA
543,
Hradec
Králové,
email:
reditel@ops.cz, www.ops.cz.
Doporučujeme zjistit si dopředu informace o potenciálním
zaměstnavateli z webových stránek.

Poděkování Péče o duševní zdraví
Díky štědrému výtěžku jarního Dobročinného bazaru sboru
Církve bratrské v Náchodě ve výši 152.000 Kč jsme si mohli pořídit automobil (Volkswagen Touran) pro terénní práci. Dobře
slouží a máme z něj radost. Ještě jednou děkujeme všem, kdo se
na tomto rozsáhlém charitativním projektu podíleli! Přejeme,
ať Vaše dlouholetá dobrovolnická práce přinese užitek a radost
dalším obdarovaným.
Dne 24. 10. 2019 pro nás v rámci Týdnů pro duševní zdraví
benefičně hráli pánové z Prague cello quartet. Díky skvělému
jménu souboru se podařilo prakticky vyprodat Městské divadlo Josefa Čížka. Po odečtení nákladů jsme ze vstupného získali částku 30.350 Kč!
Děkujeme pánům z PCQ za krásný hudební zážitek, jejich
ochotu i štědrý výtěžek z koncertu, který využijeme na další
aktivity napomáhající k zapojení lidí s duševním onemocněním
do společnosti.
Péče o duševní zdraví, z.s. , Náchod

MP-CENTRUM s.r.o.
Velkoobchod s papírem.
Váš specialista na tiskopisy.

Město Náchod

Partneři: K-Plasty s.r.o. Nové Město nad Metují, VSD Ládr s.r.o. Miskolezy,
Hotel u města Prahy Náchod, Kvíčerová pekárna Police nad Metují, Bára Kroupová.

STAVBA ROKU

PROSINEC

Stavba roku 2019 stojí ve Velkém Poříčí u hasičů
Lezecký polygon pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou
proměnil nominaci a získal od odborné poroty prestižní titul
Stavba roku 2019. Na první pohled výrazná červeno-šedá stavba
ve Velkém Poříčí zaujala také veřejnost, když ve veřejném hlasování s náskokem zvítězila.
„Stavba jako taková využívá zvláštní konstrukční betonové prvky a je ojedinělou stavbou nejen v České republice, ale i v Evropě. Je
to unikátní prostor, který slouží pro výcvik profesionálních a dobrovolných hasičů, ale také policistů a záchranářů, kteří se zde mohou
připravovat na ty nejnáročnější typy zásahů ve výšce a nad volnou
hloubkou. Ocenění „Stavba roku 2019“ je odměnou pro všechny, kteří
se na projektu podíleli, od projektanta, kterým byla společnost ATELIER TSUNAMI z Náchoda, přes zhotovitele, kterým byla společnost
STYLBAU z Hradce Králové až po samotné hasiče – lezce, kteří vnesli do projektu své vlastní nápady“ – ředitel HZS Královéhradeckého kraje brig. gen. František Mencl.
„Stavbu polygonu ve Velkém Poříčí jsme brali od počátku jako velkou výzvu. Projekt byl na první pohled ojedinělý, dokonce nad ním
realizační tým zpočátku kroutil hlavou. Vše se ale podařilo a nyní
mohu říct, že to byla skutečně stavba, která se staví jednou za život a všem řemeslníkům, technikům a inženýrům za spolupráci
moc děkujeme. Titul Stavba roku 2019 je pak pomyslnou třešničkou
na dortu a vážíme si toho, že výsledek naší práce ocenila jak laická,
tak i odborná veřejnost,“ – Ing. Pavel Šrůtek, jednatel společnosti
STYLBAU s.r.o., která byla zhotovitelem stavby.
V rámci projektu byla vybudována hala pro výcvik záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou. Nejsou to ale jen vnitřní prostory, kde mohou lezci trénovat. Objekt jako celek je navržen tak, aby maximum vnitřních i vnějších ploch sloužilo pro
výcvikové aktivity. Na střeše může probíhat například simulace
zásahů při silném větru nebo přívalech sněhu. Profil betonové
stěny pak nabízí hned několik typů hran, na kterých si mohou
hasiči nacvičit různé varianty činností. Budova polygonu je svého druhu v celé Evropě unikátní, a to především díky své variabilitě, která odpovídá vysoce specifickým požadavkům hasičů.
„Již při zadání náplně, co by měl nový výcvikový polygon umět,
nám bylo jasné, že je to výzva a nečeká nás lehký úkol. A nečekal!

Jednalo se v podstatě o vývoj nové typologie budovy včetně vývoje
specifických prostor a jednotlivých komponent pro tréning záchranných činností. Jak jsme již mnohokrát citovali, úplně na začátku jsme
jeli načerpat zkušenosti do Francie do malého městečka Crolles u Genoblu, kde stojí jediná nám známá obdobná stavba v rámci Evropy.
Jedná se však o privátní budovu pro testování horolezeckého náčiní,
což jen částečně postihlo problematiku našeho zadání pro tréning
hasičských záchranných akcí. Co pro nás byla také nová zkušenost
a stojí za zmínění: kdy se klient, v tomto případě tým hasičů, stane
součástí týmu architektů a společně vyvíjí budovu. Nyní již několik měsíců s potěšením sledujeme provoz budovy a dostáváme zpětné kladné ohlasy proškolených hasičů, což nejen architekta zahřeje
u srdce. Třešničkou na dortu jsou pak získaná ocenění. Velice si vážíme udělení titulu Stavba roku 2019 od odborné poroty a neméně
ocenění laickou veřejností ve veřejné anketě. Naše obavy, jak bude
tato specifická budova lidmi vnímána se tímto definitivně rozplynuly.“ – Ing. arch. Ivo Balcar za tým ATELIERU TSUNAMI, architektonické a projekční studio.
Je vidět, že i v „mimopražském“ prostředí může vznikat kvalitní architektura.

Město Náchod a Ekumenická rada církví
Vás zvou na tradiční

ADVENTNÍ SETKÁNÍ

u vánočního stromu na Masarykově náměstí

1. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
neděle 1. prosince 2019 v 17.00 hodin
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů města Náchoda
v programu účinkují Církev bratrská a Církev adventistů sedmého dne

Adventní koncert

Světlana Nálepková, Tomáš Savka

18.30 hodin – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
neděle 8. prosince 2019 v 17.00 hodin
v programu účinkuje
Církev římskokatolická a Českobratrská církev evangelická
Atelierof – nezisková organizace zabývající se zkvalitněním života seniorů

3. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
neděle 15. prosince 2019 v 18.30 hodin

31. SVOBODNÝ ADVENT
„Milosrdenství chci...“
komponovaný večer náchodských církví
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka – velký sál
Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován
Středisku diakonie Betanie Náchod
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TÍSŇOVÁ PÉČE

Tísňová péče
Máte obavy o své zdraví a bezpečí?
Nebo máte obavy o zdraví a bezpečí svých blízkých?
Obraťte se na naši službu a řešení nenadálých krizových či tísňových situací nechejte na nás!
Občanům města Náchod a jeho blízkého okolí je nyní dostupná nová terénní sociální služba „Tísňová péče“, kterou poskytuje
organizace Život Hradec Králové, o.p.s., a která je registrovanou
sociální službou na Krajském úřadě Královehradeckého kraje.
Tísňová péče zajišťuje nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci s občany, kteří jsou vystaveni vysokému
riziku ohrožení zdraví nebo života. Cílem sociální služby je zajistit nebo zprostředkovat neodkladnou pomoc všem občanům,
kteří se ocitli v tísňové situaci, ve které si nedokáží sami poradit, a potřebují pomoc druhé osoby.
Tísňové péče umožňuje stisknutím jednoho tlačítka přivolat
pomoc 24 hodin denně.
Služba je určena občanům se zdravotním postižením ve věku
27–64 let a seniorům od 65 let. Péče může být poskytována v domácím prostředí uživatele (domácí tísňová péče), nebo i mimo
jeho obydlí (terénní tísňová péče).
Domácí tísňová péče:
Uživatel domácí tísňové péče nosí stále při sobě tísňové tlačítko (na ruce či zavěšené na krku), které mu po stisknutí zprostředkuje (z kterékoli části bytu) hlasový kontakt s operátorem
dispečinku. Instalované zařízení v bytě uživatele zapíná hlasitý reproduktor a hlas operátora je tak slyšet do celého prostoru
bytu, takže uživatel služby může hovořit s operátorem dispečinku i v případě, že leží na zemi a má telefon zcela mimo dosah.
Tato hlasitá komunikace je nesmírně důležitá pro uklidnění uživatele. Uživatel jednoduše sdělí operátorovi dispečinku, do jaké
tísně se dostal, a operátor dispečinku poté podle jeho potřeby
zorganizuje pomoc (tj. přivolá příbuzné, sousedy, pohotovostního pracovníka – řidiče Života Hradec Králové, popřípadě zdravotní záchrannou službu, hasiče či policii…).
Terénní tísňová péče:
Terénní tísňová péče je určena spíše aktivnějším uživatelům
služby, kteří si dokáží ovládat tísňový telefon nebo GPS zařízení
a kteří jsou schopni udržovat tato zařízení bez přerušení v provozu, tzn. mají dostatečně nabité baterie. Terénní tísňovou péči
pak mohou uživatelé používat kdekoliv (venku, ale i v budovách),
kde je však dostatečné pokrytí signálu sítě mobilního operátora. Skrze SOS tlačítko, které je umístěno na tísňovém telefonu
nebo na GPS zařízení, se uživatel jednoduchým stisknutím dovolá na pult dispečinku a jednoduše sdělí operátorovi dispečinku, do jaké tísně se dostal. SOS tlačítko automaticky zapíná hlasitý reproduktor a mikrofon, který je součástí tísňového mobilu
a GPS zařízení. Operátor poté podle jeho potřeby zajistí či zprostředkuje pomoc.
Výhodou této služby oproti konkurenčním tísňovým péčím je
ta, že tato služba dokáže zajistit či zprostředkovat pomoc skrze
své vlastní pracovníky „pohotovostní pracovníky – řidiče Života
Hradec Králové“ a to 24 hod denně. Tito pohotovostní pracovníci se na výzvu operátora co nejrychleji dostaví do bytu uživatele (max. do 40 minut), kde pomáhají uživateli po pádu vstát, poskytují mu laickou první pomoc či v případě náhlého zhoršení
zdravotního stavu a ohrožení života zprostředkovávají pomoc
přes složky IZS (např. zavolají záchranku, hasiče, policii). Dále
pohotovostní pracovník umožní těmto složkám vstup do obydlí uživatele, aniž by došlo k poškození zámků, a poskytuje jim
součinnost a informace o průběhu události.
V případě zájmu o službu kontaktujte vedoucí tísňové péče,
tel.: 495 514 346 / 733 735 734 nebo sociální pracovnici, tel.:
733 387 859.
Další informace najdete na webu: www.zivothk.cz.

NABÍDKA SLUŽEB:
1. Domácí tísňová péče:
(PEVNÁ LINKA)

(SIM KARTA)

6

2. Terénní tísňová péče:
(TÍSŇOVÝ MOBIL – SIM KARTA)

(GPS ZAŘÍZENÍ – SIM KARTA)

7

Pohotovostní pracovník (řidič) – vyjíždí
poskytnout pomoc do bytu uživatele.

POLICIE ČR
HASIČI
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
Operátorka podá INFORMACE O
POMOCI PŘÍBUZNÝM
9

Centrum pro integraci
osob se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s.
regionální pracoviště NÁCHOD
Harmonie 2 – Náchod, ul. Rybářská č.p. 1819,
1. poschodí – číslo dveří 104
547 01 NÁCHOD DIČ: CZ26594145
tel.: 491 426 027, 606 754 725, e-mail: nachod@czphk.cz
NABÍZÍME:
– služby sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P apod.)
– zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
-– nabízíme euroklíče pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P a pro
ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují
rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např.výtahů, schodišťových plošin, WC apod.)
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek:
mechanické vozíky, sedačky do vany, chodítka, klozetové vozíky,
nájezdové rampy, antidekubitní matrace s kompresorem, trojkolo, elektrické polohovací postele s matrací, rotoped, biolampu,
zvedák do vany, měřič pro diabetiky apod.

PROSINEC

Ohlédnutí za rokem 2019
Závěr roku vždy vybízí k ohlédnutí za posledními dvanácti měsíci a k pohledu do budoucna. Je ideální dobou pro rekapitulaci, nadechnutím se před vším novým, co nás čeká.
Společnosti Hašpl se v roce 2019 dařilo. Jedním z ukazatelů mohou být tržby, které se v letošním roce vyšplhaly až
ke 770 000 000 Kč, což je v našem odvětví velice dobrá bilance. Tento nárůst je výsledkem několika faktorů a dobrých investic, které jsme v uplynulých měsících uskutečnili – šlo
o nemalé investice do manipulační techniky nebo o nákup
unikátního hřebíkového automatu podstatně zvyšujícího
efektivitu výroby. Za skvělým výsledkem hospodaření společnosti stojí bezesporu i rozšíření sortimentu o nové položky – nýty, šrouby ISO 7380, hřebíkovací pistole TJEP. Podařilo
se nám navázat spolupráci se světovou špičkou v oboru chemického kotvení – italskou firmou Bossong a už na jaře jsme
zákazníkům nabídli certifikované chemické kotvy a montážní pěny.
Na stabilitě firmy se naštěstí neodrazily ani problémy s odbytem jako v některých jiných odvětvích, ani vyplacení podílu menšinovému společníkovi v minulém roce. Mohli jsme
proto přistoupit k navyšování mezd zaměstnanců a k vyplácení mimořádných odměn, protože podmínkou stability
a růstu firmy je tým kvalifikovaných lidí. Postupné navyšování mezd plánujeme i nadále, ale tento záměr je samozřejmě podmíněn stabilitou v mezinárodním obchodě.

Saar Gummi

Náchodská nemocnice
má nové monitory vitálních funkcí
Příchod miminka na svět provází nejen velká radost rodiny,
ale také bedlivá péče zdravotníků. Především první dvě hodiny
je malý človíček pod pečlivým dohledem. S kontrolami novorozenců v náchodské nemocnici po porodu pomůžou nové monitory vitálních funkcí. Elektronické čidlo na noze dítěte pohlí-

INZERCE
Na sklonku roku jsme se pustili do rozsáhlé rekonstrukce provozovny v Hynčicích. Jako první přišla na řadu střecha hlavní budovy a v roce následujícím budeme pokračovat
– výměna oken, fasáda, nová příjezdová cesta. Je toho hodně
– areál dlouho chátral a nyní je třeba zasáhnout ve velkém.
V roce 2020 nás kromě toho čekají rozsáhlé investice do dalších technologií pro výrobu hřebíků. Pokud budeme pokračovat v nastavené laťce a budeme nabízet kvalitní produkty
spolu s dobrými službami, víme, že obstojíme nejen v evropské konkurenci, ale i ve světovém měřítku.
Přejeme i vám, aby byl i váš nový rok plný plánů, vizí, dobrých rozhodnutí a správných lidí.
Klidné vánoční svátky a šťastný nový rok!
Karel Langr, předseda představenstva Hašpl a.s.

dá všechny jeho životní projevy a rodina tak může trávit první
společné chvíle nerušeně a s pocitem bezpečí. Tři nové monitory v celkové hodnotě téměř 100 tisíc korun získala nemocnice
díky finančnímu daru červenokostelecké společnosti Saar Gummi Czech. Přístroje pomohou i celkově zkvalitnit poporodní
péči, protože dosud musely vždy po několika minutách kontrolovat novorozence zdravotní sestry.
Saar Gummi Czech podporuje společensky prospěšné aktivity na Náchodsku dlouhodobě a v mnoha oblastech. Kromě zdravotnictví a poskytuje například prostředky školám na technické vzdělávání, sponzoruje kulturní akce a přispívá na sportovní
aktivity. 						
(sg)
Popis foto:
Zleva ředitelka nemocnice Ing. Ivana Urešová a Hana Říhová ze
Saar Gummi Czech při předávání monitorů.

23

24

ÚNIKOVÁ HRA V NÁCHODĚ

Nová Úniková hra v Náchodě
Věděli jste o ní?

/nachod

Náchod
Krámská 29

Pamatujete si na své první setkání s únikovou hrou?
Pamatuju. Zhruba před dvěma roky jsem hledal dárek a na internetu mi vyskočila úniková hra. O co se přibližně jedná, jsem
už věděl z internetu, a tak jsem hru koupil přítelkyni. Když jsme
vyšli ven, byl jsem naprosto nadšený. Ten koncept mě uchvátil.
Kolik her jste absolvoval, než jste se rozhodl si vytvořit svoji vlastní?
Jednu jedinou, právě ten dárek pro přítelkyni. Vešli jsme dovnitř, bylo to opravdu hodně dobré, a tak jsme si s přítelkyní
řekli, že si uděláme svoji vlastní, ještě o trochu lepší. Popřemýšleli jsme, oslovili pár známých a hledali prostor. Našli jsme bývalé staré řeznictví a k němu vymysleli koncept. Kdo by také čekal casino v řeznictví. Tak vznikla naše první hra v Dobrušce.
Řídí se příprava prostoru nějakými pravidly nebo záleží jen
na tvůrci?
Je to víceméně na vás. Samozřejmě musíte dbát na bezpečí
účastníků apod. To jsou standardní věci vždy, když podnikáte.
Velice mě baví to, že vejdete do prázdné místnosti a záleží jen
na vás, jak hru vytvoříte. Jaké připravíte pro hráče úkoly a záludnosti. Takže hra žádná základní pravidla nemá, ale princip
je ten, že se dostanete s týmem do tematických prostor a cílem
je se dostat ven, nebo splnit konečný úkol, v co nejkratším čase.
Většinou to není o fyzických, ale o logických úkolech.
Nabízíte dva tipy únikové hry – přibližte je?
První, kterou jsme začínali, je klasická. Necháte se „zavřít“
a pak řešíte úkoly, které jsou hodně mechanické – ručně něco
uděláte, a to vás posune dál. Druhou hrou, která je v Náchodě,
jsme posunuli na jiný level. Klasického otvírání něčeho je tam
velmi málo. Základem je kouzelná chalupa - když se dostanete
dovnitř, musíte rozluštit záhadu. Uvnitř se prostě dějí kouzla,
víc nemohu prozradit. Kdybych to měl shrnout, tak první hra je
klasická únikovka především pro lidi, kteří začínají a tady si ji
„osahají“. Druhá už je pojatá jinak, troufnu si říct, že v republice patříme mezi top 5 her.
A recept na úspěšné absolvování?
K jejímu zvládnutí je dobré mít zkušenost. A hlavně se nebát
využít svou představivost na 100 %, protože se tam dějí opravdu
věci, které byste nečekali. Za další je důležité mít sehraný tým.
Prozradíte nějaké úsměvné situace, do nichž se řešitelé dostali?
To úplně nemohu, jelikož ve hře jsou naši proškolení room-masteři (průvodci) a my jako zakladatelé tam skoro nejsme.
Hlavně ale platí pravidlo, co se stane ve hře tam taky zůstane.
Takže doporučuji si zajít zahrát a zažít si ji osobně.
Co je z vašeho pohledu nejdůležitější?
Nehledat ve hře složitost. Většinou nejjednodušší řešení je
správné. Únikovka musí být udělána tak, aby ji zvládl skoro kaž-
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dý. Samozřejmě platí, že pokud jste dobrý tým, víc hlav víc ví.
Podstatné je i rozdělení rolí v týmu. Nejdůležitější ale je, aby si
hru člověk užil.
Jaké jsou ohlasy účastníků?
Ohlasy jsou opravdu skvělé. Ale hráči se k nám bojí vůbec zajít.
Lidé přijdou, jsou nesví, protože nevědí, co mohou od hry očekávat. Když vyjdou ven, tak se většinou usmívají a je zajímavé, že
nejvíc si to užijí ti největší morousové. Většina lidí vyjde a řekne:
„Wau, to jsem nečekal. Bylo to super.“. Základ je překonat obavu
a vstoupit do místnosti. Taky si lidé hodně oblíbili naše únikové
hry jako dárek. Můžete si u nás koupit dárkový poukaz a divila
byste se, kolik radosti takové překvapení může udělat.
Máte přehled, kolik únikovek existuje v kraji nebo v naší republice?
Přehled nemám, ale v současné době zažívají boom, a ještě
chvíli to vydrží. Troufnu si říct, že v každém velkém městě typu
Hradec, Pardubice je 4 až 5 únikovek. Postupně se hra dostává
i do menších měst. A i proto se chystáme v Náchodě na naši již
3. hry, která bude zase úplně jiná. Koketujeme s myšlenkou udělat úplně jiný druh hry, než máte možnost v ČR zažít.
Lukáš Morong, DiS.
(spolumajitel únikových her v Náchodě a Dobrušce)

Náchodská Medvíďata
Oddíl nejmladších skautů – benjamínků v Náchodě si říká
Medvíďata. Předškolní děti se snaží zaujmout již pátým rokem,
ve kterém zažijí určitě spoustu dalších dobrodružství. Našimi
řadami prošlo již několik dětí, kterým skautský život učaroval
a přešli do oddílů světlušek a vlčat.
Scházíme se každý týden ve čtvrtek od 16 do 17 hodin v klubovně Na Hamrech (ul. Českých bratří). Program schůzek je pestrý - hrajeme různé hry venku i v klubovně podle počasí, tvoříme
a učíme se skautským dovednostem a znalostem, často chodíme do přírody v okolí Náchoda nebo za kulturou v našem městě
i v okolí. Líbí se nám třeba nově vzniklá naučná stezka v Montaci, oblíbená je také cesta na zámek za „našimi“ medvědy.
Občas oganizujeme spolu s rodiči výpravy do okolí, které jsou
plné zábavy, poznání a her. Vydali jsme se třeba do Hronova
do interaktivní expozice Pod čepicí, do Police n. M. do muzea papírových modelů a stavebnice Merkur, v Jaroměři jsme navštívili záchrannou stanici pro hendikepovaná zvířata a v Josefově
nově otevřenou historickou kovárnu, kde jsme si vyzkoušeli kování hřebíku. V temných chodbách jsme překvapivě potkali i tajemného netopýra.
Zapojujeme se také do různých soutěží, naší odměnou v jedné z nich za namalované obrázky byla knížka. V souteži s Albi,
kde nás podpořili přátelé a další příznivci, jsme získali peníze na vybavení klubovny. Tímto bychom jim chtěli moc poděkovat, protože díky nim máme hezčí klubovnu s novým nábytkem a kobercem.
Pří loňském stoletém výročí naší republiky jsme si povídali životě v minulosti, o našem prvním prezidentovi T.G. Masarykovi, který má novou bustu na radnici, a také jsme společně zasadili naši „lípu svobody“ u klubovny.
Za středisko Náchod Jana Čížová, (vedoucí náchodských benjamínků)
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INFORMACE Z RADNICE

Nové minerálky v Náchodě

hledají svá jména – vzejdou z ankety
V neděli 15. prosince 2019 bude zprovozněno v Malých lázních v Náchodě Bělovsi jedno z celkem 13 pítek – tzv. zimní pítko. Z tohoto pítka poteče jedna ze dvou nových minerálních vod,
které vzešly z úspěšného geologického průzkumu ve zřídelní oblasti Běloves. Vrty již svá jména mají, nyní na svá nová jména čekají také minerální vody.
Na podzim loňského roku bylo z více než čtyř set tipů veřejnosti vybráno deset jmen, z nichž můžete nyní v anketě vybrat
dvě. První minerální vodu s novým názvem požehná děkan Římskokatolické církve právě v neděli 15. 12. 2019 a budeme ji moci
ochutnat. V dubnu příštího roku bude zprovozněno při zahájení lázeňské sezony dalších 12 pítek, ze kterých potečou již obě
minerální vody.
V anketě můžete hlasovat do 8. 12. 2019 do 21.00 hod. prostřednictvím internetu na adrese http://www.mestonachod.cz/
mesto/dotaznik/dotaznik.asp nebo vyplněním přiloženého anketního lístku. Označte max. dvě jména a lístek vhoďte do označeného boxu v podatelně radnice Masarykovo nám. 40, přízemí,
do pátku 6. 12. 2019 do 13 hodin (provozní doba MěÚ).
Těšíme se 15. 12. 2019 od 13 hodin v Malých lázních, kde si novou minerálkou společně připijeme!

Náchodští senioři jsou hraví
Město Náchod se o své seniory stará a pečuje po všech stránkách a protože víme, že pečovat je třeba i o duševní zdraví, vydalo město Náchod v rámci Projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace“ reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652, který
je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko
2014–2020, netradiční pexeso. Autorkou pexesa je desetiletá Elisabeta Krausová, která ztvárnila všech 64 originálních obrázků,
tématicky propojující juniory se seniory. Děti ze Základní školy
Komenského Náchod navštívily babičky a dědečky v Domově pro
seniory Marie a několik již připravených a rozstříhaných pexes
přinesly s sebou. Při společné hře pak zažily spoustu zábavy, ale
i poučení při rozboru jednotlivých dvojic obrázků. Mottem celého projektu je propojování generací, a tato myšlenka byla jedno
páteční odpoledne v Marii bezezbytku naplněna.

ANKETNÍ LÍSTEK
NÁZVY NOVÝCH MINERÁLEK
Vybírat můžete z těchto názvů (zaškrtněte max. 2):

Metujka ..............................
Náchodka ...........................
Dobrošovka . ......................
Běloveské bublinky...........
Běloveska............................
Bělka....................................
Janka ...................................
Hronka ...............................
Běla .....................................
Vostrá .................................
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Na „Spolu a s knížkou“
naváže „Spolu a s hraním“

3. ročník
PRIMÁTOR CUPu byl rekordní

V městském středisku sociálních služeb Marie proběhla
v neděli 20. října příjemná akce pro seniory s názvem „Spolu a s knížkou“. Neměla za cíl nic víc než spojit děti a seniory,
zařídit pár společných chvil nad čtením knih a povídáním si.
V plánu už je další setkání, tentokrát se budou hrát stolní hry.
Nápad na setkávání dětí a seniorů v Marii měly Petra Bašová,
předsedkyně sociální komise a Lada Adámková, členka kulturní
komise města Náchoda. Během plánování se k nim, velmi šťastnou náhodou, přidala ještě Jana Komárková, učitelka ZŠ Komenského, která zajistila účast malých čtenářů.
Tyto tři dámy vytvořily atmosféru s voňavou kávou, výborným domácím koláčem, bábovkou a dobrou náladou. Společně
s dětmi četly nejen seniorům ve společenské místnosti, ale také
těm, kteří do přízemí přijít nemohli.
Děti postupně představily svoje oblíbené knížky a přečetly seniorům tu kapitolu, tu celou povídku. Zazněla zábavná historka od Macha a Šebestové, ale také velmi těžký text z pera Sira
Arthura Conana Doyla. Nakonec se se seniory podělily o dárečky – záložky do knížek, které vyrobily dětičky z dětských skupin – Magické a jazykové školky v Náchodě.
Dojemnou a krásnou závěrečnou tečkou bylo osobní poděkování jedné z milých obyvatelek střediska Marie. Děti si, také díky
ní, odnesly z celého odpoledne pocit, že měli senioři z jejich čtení doopravdy radost a prožili hezčí den.
Na akci byl přítomen také pan starosta Jan Birke. Jemu patří obdiv za to, že po náročném a dlouhém letu ze zahraničí dal
přednost návštěvě a podpoře této akce před úplně pochopitelným útěkem domů si odpočinout. Pan starosta zdůraznil spokojenost s prací sociální komise, jejíž předsedkyní je jedna z pořadatelek – Petra Bašová.
V neposlední řadě je třeba poděkovat panu řediteli MěSS Marie, panu Jaromíru Vejrychovi, za jeho energii a podporu při realizaci nápadů, které zpříjemní obyvatelům Marie každodenní
život. Všem milým zaměstnancům a zaměstnankyním Marie
za pomoc, úsměvy, přívětivé jednání a vytvoření prostředí, kde
bylo dobře. A Ivaně Justové, lektorce z jazykové školy Magic English, jejíž zásluhou se dokázaly spojit Petra, Lada a Jana – tři
odhodlané dámy, které už plánují další odpoledne v Marii. LA

Absolutním vítězem seriálu 7 závodů náchodského regionu
se stal Kamil Krunka z Nového Města nad Metují
Skončil třetí ročník PRIMÁTOR CUPu, seriálu sedmi běžeckých
závodů na Náchodsku, který vznikl spojením kultovních silničních běhů s dalšími mnohem mladšími závody. Seriál je určený
nejen pro zkušené běžce, ale i běžce začátečníky. Co do počtu zúčastněných závodníků je ten letošní opět rekordní. Běžci přijíždějí nejen z náchodského regionu, ale z celé republiky.
„Oproti minulým letům byl tento 3. ročník opět úspěšnější. Podařilo se posunout jak jeho sportovní, tak společenskou úroveň a účast
závodníků v jednotlivých závodech i v celém seriálu byla opět vyšší. Prvního ročníku PRIMÁTOR CUPu se v roce 2017 zúčastnilo 2082
závodníků, o rok později jich už bylo o sedm stovek víc. Letos do cíle
všech sedmi běhů seriálu doběhlo 3140 běžců, z toho bylo 994 dětí.
V roce 2018 jich bylo 775,“ vyjmenoval za organizátory trenér Aleš
Žďárský z atletického oddílu SK Nové Město nad Metují.
Pozitivně hodnotí i některé momenty seriálu, včetně návratu historické trasy závodu Hronov – Náchod do původní podoby. Po letech, kdy trať kopírovala tok Metuje a končila na nábřeží u náchodské stavebky, letos běželi závodníci stejně jako
jejich předchůdci od roku 1928 – z hronovského náměstí po silnici na náměstí v Náchodě.
„Ne každému se změna líbila, protože měli rádi běh podél řeky,
mimo provoz, navíc přesně naměřených deset kilometrů. Nyní závod měří 8850 metrů a je to historicky dobře. Borci si mohou porovnávat časy se svými předchůdci z doby třeba před třiceti, padesáti
lety. Navíc se v Náchodě vrátil závod doslova do ulic. Vždyť posledních 900 metrů doprovázel běžce potlesk a hlasitá podpora diváků,
kterých se do prostoru od hotelu Itálie na náměstí sešly stovky až tisíce,“ pokračoval Aleš Žďárský.
K závodu Hronov – Náchod byly také nově připojeny dopolední dětské závody Od radnice k radnici. V jedenácti dětských kategoriích běželo téměř 300 dětí. Díky této novince má každý ze
závodů PRIMÁTOR CUPu svůj dětský závod a podnik se stal akcí
pro celou rodinu.
„Pivovar PRIMÁTOR je v regionu zavedenou a úspěšnou firmou,
a i proto chce podporovat místní rozvoj, včetně podpory sportovních aktivit. Navíc aktivit, které nesměřují výhradně k vrcholovému sportu, ale takových, jež podporují zapojení široké veřejnosti,
směřují ke zdravému životnímu stylu, aktivnímu vyplnění volného
času, a to zejména u dětí. Mám proto radost, že se podařilo docílit
u organizátorů jednotlivých závodů, aby nikde nechyběly tratě pro
účastníky v dětských kategoriích,“ uvedl ředitel a sládek pivovaru Petr Kaluža.
Není však propojení piva a běhu protimluvem?
„Je to samozřejmě palčivá otázka, spousta lidí se nad tím pozastavuje. Ale já myslím, že PRIMÁTOR vstoupil do prostoru, kam měl.
Za prvé negeneruje pouze pivo, ale i nealko pro mládež, pro děti. Na-
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víc firma má svůj program co se týče sociálního cítění a rozvoje v regionu. V tomto směru chci upozornit, že jedna z částí našeho seriálu
je i Běh pro hospic, který podporuje Hospic Anežky české v Červeném
Kostelci. Letošní výtěžek přes 116 tisíc korun půjde na mobilní hospic,“ dodal Aleš Žďárský.
Běh pro hospic podpořil i ambasador spisovatel Michal
Viewegh. Loni jím byl zlatý olympionik David Svoboda.
Do cíle letošního ročníku PRIMÁTOR CUP doběhlo 3140 běžců,
v roce 2018 to bylo 2796 běžců. Z toho bylo 994 dětí, v roce 2018
celkem 775 dětí. Poměr mezi ženami a muži byl víceméně vyrovnaný, s mírnou převahou pro muže. Zhruba 55 ku 45 procentům.
Celkem pět borců, z toho tři ženy, se zúčastnilo všech sedmi
podniků. Spodní věková hranice nebyla dána, nejstarším běžcem
byl Vítězslav Jansch (85) z Jablonce nad Nisou.
S případnými dotazy se obracejte na Ing. Petra Kalužu – petr.
kaluza@primator.cz.
Za Pivovar PRIMÁTOR a.s. zpracovala Petra Kulhavá

Kuželkářská sezóna
Počátkem října 2019 se opět rozběhla nová kuželkářská sezóna. Mladí kuželkáři SKK Primátor Náchod do sezóny vstoupili početně posíleni a věříme, že bude stejně úspěšná jako ta předešlá.
V sezóně 2018–19 bylo dosaženo výrazných úspěchů v žákovských kategoriích. Honza Gintar se stal Mistrem ČR ve sprintu
a Kryštof Brejtr obsadil druhé místo. Kryštof navíc získal ještě
bronzovou medaili v soutěži jednotlivců na 100 hodů sdružených (HS). Stejně úspěšně si vedly i žákyně. Veronika Kábrtová
získala na MČR stříbrnou medaili na 100 HS a Bára Lokvencová
skončila na pěkném čtvrtém místě. Ve sprintu stříbrnou medaili získala Bára a Veronika skončila na třetím, tedy bronzovém
stupínku. Pravidelně se naši žáci účastní Poháru mladých nadějí
a dorostenci Českého poháru. Ve finále PMN, kam postupuje 16
nejlepších z celé ČR v dané kategorii, naše město a klub reprezentovalo 8 chlapců a děvčat. V obdobném finále dorostu, kam
postupuje 20 nejlepších děvčat a 20 chlapců, měl klub trojnásobné zastoupení v každé kategorii. Mladí kuželkáři SKK Primátor
Náchod pravidelně tvoří základ družstva pro soutěže krajských
výběrů mladších i starších žáků.
Výrazných úspěchů bylo dosaženo i na mezinárodní úrovni.
Denis Hofman a Mikuláš Martinec reprezentovali na Mistrovství světa dorostu. Družstvo dorostenců se umístilo na čtvrtém
místě. V jednotlivcích obsadil Denis Hofman v tvrdé konkurenci páté místo, jen pět kuželek za bronzovou medailí. Tradičně se
naše mládež účastní pohárových soutěží v Polsku. Konkrétně
v listopadu v Gostyni a v únoru ve Wronkách. I na těchto turnajích za účasti nejlepších hráčů Polska v jednotlivých kategoriích,
se naši hráči neztratí. Turnaj ve Wronkách má víc jak 300 účastníků z patnácti klubů. Tam se naše mini výprava (8 startujících)
v klubové soutěži umístila na 3. místě. Sezóna byla zakončena
na náchodské kuželně, kde se konal tradiční květnový Pohár starosty města Náchoda. Tohoto poháru se recipročně účastní naši
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polští přátelé z Gostyně, Wronek, ale i Poznaně a Lešna. Oba nejcennější poháry si odvezla klubová reprezentace Polska. Našich
chlapcům se moc nedařilo, ale děvčata ve finále obsadila druhé,
třetí a čtvrté místo.
Sezóna 2018–19 byla pro náchodskou kuželkářskou mládež
úspěšná. Ale vedle dosažených úspěchů těší především to, že
je do pravidelného sportovního tréninku zapojeno přes 40 dětí
ve věku od 8 let až po 21 let. A to platí i pro nadcházející sezónu.
Přípravu na tu nadcházející sezónu 2019–2020 jsme započali v srpnu soustředěním v Polsku, kde jsou pro náš sport příznivé podmínky. A jak je uvedeno v úvodu, do sezóny vstupujeme posíleni o mladé začínající kuželkáře. Pohár mladých nadějí
je základní celostátní soutěž mládeže, které se účastní víc jak
70 klubů z celé ČR. V PMN startuje 22 dětí (nejpočetnější zapojení) a ČPD 12 dorostenců. Vedle PMN a ČPD je zapojeno dalších
pět družstev v dlouhodobých soutěžích mládeže. Z toho jsou
dvě družstva v 1.lize dorostu a děvčata tvoří základ družstva
2.ligy žen, které po pátém kole vede tabulku. Pokud jde o vstup
do soutěží PMN a ČPD, tak po prvním turnaji starší žákyně vede
Veronika Kábrtová a starší žáky Kryštof Brejtr. V dorostenkách
je na prvním místě Helena Mervartová, Eliška Boučková je třetí
a pátá je Adéla Víšová. Martin Hanuš je na pátém místě v dorostencích. Že se vstup do soutěží podařil, potvrzuje i to, že družstvo dorostu „A“ vede svoji skupinu 1.ligy a družstvo „B“ se drží
na postupovém místě pro semifinále. Ale jak je uvedeno výše.
Dosažené úspěchy, to je taková třešnička na dortu. Potěší trenéry i děti. Podstatné však je to, že se daří zapojovat další děti, které pravidelně sportují. Mezi těmi, kteří začínají, nebo se připravují na vstup do těchto soutěží, je řada talentovaných dětí, které
mohou na výše uvedené úspěchy navázat. Ale jak to ve sportu
bývá, jen talent nestačí.
Práce s mládeží je časově náročná. Náročná je i na trenérské
zabezpečení, ale i to materiální a technické. V loňském roce se
nám podařilo rozšířit trenérský tým o Láďu Moravce. Podařilo se opět pokročit v modernizaci sportoviště. Pro práci s mládeží máme v klubu vytvořeny skvělé podmínky. Určitě by bylo
vše složitější, pokud by nebyla účinná podpora a pomoc ze strany města. V Náchodě je pro rozvoj mládežnického sportu, a to
nejen toho kuželkářského, vytvořen účinný systém podpory. To
mohu konstatovat i na základě debat s kolegy z ostatních klubů napříč republikou. Určitě se sluší vedení města za tu podporu poděkovat a nezbývá než si přát, aby to takto bylo i do budoucna. Děkujeme!
Neméně důležitá je i firemní podpora. Poděkování za podporu
kuželkářského klubu, který nese ve svém názvu SKK Primátor
Náchod, patří vedení Pivovaru Primátor Náchod. Naše poděkování patří firmě Saar Gummi Automotive se sídlem v Červeném
Kostelci, která již druhým rokem přímo podporuje kuželkářskou
mládež našeho klubu. Děkujeme!
Zdeněk Jaroš, trenér mládeže SKK Primátor Náchod
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – prosinec 2019
47. ročník turnaje neregistrovaných o pohár pivovaru PRIMÁTOR Náchod
Prosinec je celý věnován právě tomuto turnaji. Hraje se každý den od 16 do
22 hodin (všední dny), v sobotu probíhají utkání od 10 do 18 hodin. Přijďte povzbudit své kamarády či spolupracovníky. Více o turnaji, včetně rozlosování
všech lig, na www.kuzelky.nachod.net.
Sportovní kuželkářský klub Náchod, z.s. děkuje všem
svým příznivcům za podporu v roce 2019. Všem občanům Náchoda pak přeje krásné, pohodové Vánoce strávené v kruhu svých
nejbližších a do nového roku 2020 hodně štěstí, spokojenosti
a především zdraví.

Velký úspěch
kuželkářek SKK PRIMÁTOR Náchod
Velkým úspěchem skončila účast družstva žen Sportovního kuželkářského klubu PRIMÁTOR Náchod v Evropském poháru, který se uskutečnil od 30. 9. do
6. 10. 2019 v chorvatském Varaždinu. Již
samotná účast mezi nejlepší celky Evropy ve druhém nejvýznamnějším poháru
(obdoba fotbalové Evropské ligy) je velkým úspěchem. Ačkoliv náchodské ženy

Lezečkiáda v Náchodě
Před časem jsem přemýšlel o tom, jakou novou akci pro děti a mládež v Náchodě nabídnout. Co se tu ještě nepořádá, co
by mohlo děti zajímat a odtrhlo je od počítačů a lenošení. A díky tomu, že náš oddíl Duha Bartoňka se zaměřuje mimo jiné
i na základy lezení, pravidelně se scházíme s duhovými Lezečkami a Lasičkami
na stěně nabízela se myšlenka zorganizovat Lezečkiádu. První ročník dětských lezeckých závodů. Chceme ale podporovat
k pohybu i nelezce, proto Lezečkiáda byla
určena pro rekreační lezce i nelezce.
Oslovil jsem ke spolupráci Adama z Horolezeckého oddílu v Náchodě a společně
jsme první ročník zorganizovali. Původně jsme doufali v 30 soutěžících, ale nakonec na Lezečkiádu dorazilo 57 lezců
a lezkyň. Společně s návštěvníky, rodinnými příslušníky se tělocvična zcela zaplnila a díky tomu vznikla „živá“ příjemná
lezecká atmosféra.

nepatřily k favoritkám, tak se nezalekly
zvučných jmen v sestavách soupeřek, zabojovaly v kvalifi kaci a výsledkem bylo
skvělé 3. místo, zaručující postup do víkendových bojů o medaile, kam se probojovala čtyři nejlepší družstva z kvalifi kace. Jak v semifi nále, tak i v utkání
o 3. místo děvčata bojovala, ale jejich soupeřky, v jejichž kádru hrála řada reprezentantek svých zemí a také řada „profesionálek“, byly již na jejich síly. Konečné
4. místo je i tak skvělým úspěchem a třetím nejlepším umístěním českého družstva v historii tohoto poháru. Družstvo,
hrálo ve složení Aneta Cvejnová, Nikola
Portyšová, Nina Brožková, Martina Hrdinová, Kateřina Majerová, Šárka Majerová, Lucie Moravcová a Ilona Bezdíčková.
Vedoucím družstva byl Ladislav Beránek. Dámy si zaslouží velké poděkování
za výbornou reprezentaci nejen klubu,
ale i města Náchoda. Velké poděkování
také patří vedení města Náchoda za podporu, která výrazně pomohla k vytvoření
výborných podmínek pro účast družstva
v této prestižní soutěži.
Kluci a holky soutěžili v 5 kategoriích,
vyzkoušeli 5 cest a na konci pro každého byla připravena pěkná odměna na památku, pro nejlepší lezecké či outdoorové
ceny. Lezečkiáda měla za cíl nabídnout
dětem nejen srovnání dovedností, ale
i vzájemné setkávání, jinou smysluplnou aktivitu podporující radost z pohybu v netradičním, ale příjemném prostředí.
Na Lezečkiádu se přišli podívat nejen rodinní příslušníci, ale i kamarádi,
partneři z řad sponzorů a Honza Špaček
z města Náchod. Rádi bychom poděkovali jak sponzorům za věcné ceny, tak městu Náchod za finanční podporu a hlavně
týmu kamarádů a dobrovolníků z oddílu
Duha Bartoňka „Lezečky Lasičky“ a Adamovi Prázovi a jeho týmu z HO Náchod
za pomoc na samotné akci. Dle ohlasů se
již teď můžeme těšit na druhý ročník Lezečkiády.
Gerd Weinlich
Duha Bartoňka „Lezečky Lasičky“

oddíl zaměřený na lezení , lyžování a zážitkové a vzdělávací programy
Akce Duhy Bartoňka na prosinec:
5. 12. Mikuláš po školkách
Náš Mikuláš bude kráčet Náchodem a navštíví některé školky a školy s krásným
andílkem a rohatým blekotajícím a dovádějícím čertíkem
6.–8. 12. 2019 Papalucha na horách
Pohodový úžasný víkend pro tatínky
s dětmi na horské chatě v Krkonoších. Užijeme si zimní výpravu, sněhové hry a dovádění a maminky využijí klid na vánoční
přípravy či příjemné relaxování.
13.–15. 12. 2019 Vánoce v Krkonoších
Tradičně v prosinci pořádáme s oddílem
Duha Bartoňka víkend na horách „Vánoce v Krkonoších“. Víkendu se mohou zúčastnit jak děti z oddílu, tak široká veřejnost která má ráda sníh, chtějí si užít
zimní koulovačky a hry, sjíždět sněhový
tobogán, a poznat vánoční tradice a obyčeje. Více na www.bartonka.duha.cz nebo
na tel: 702 191 521 Těší se na vás Gerd
s týmem vedoucích.

PROSINEC

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna
Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245
Otevřeno v termínu konání výstavy denně kromě pondělí od
9 do 17 hodin.
O vánočních a novoročních svátcích:
Na Štědrý den od 9 do 12 hodin, v oba svátky vánoční až
do konce týdne od 9 do 17 hodin.
Ve středu 1. 1. otevřeno od 13 do 17 hodin.
Náchodský výtvarný podzim – 36. ročník přehlídky
umění regionu. (23. 11. 2019 – 5. 1. 2020)
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby (malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika).
Vernisáž v pátek 22. listopadu v 17 hodin.
Edukačně – výtvarný program pro děti MŠ a ZŠ
Kouzelné světlo (27. 11. 2019 – 3. 1. 2020)
Vánočně laděný program k výstavě Náchodský výtvarný podzim. S dětmi si v předvánočním čase popovídáme o Vánocích
a jejich symbolech. V praktické části se necháme inspirovat
vitrážemi slavných gotických katedrál. Se staršími dětmi se
zaměříme na příběhy světců, kteří se na vitrážích zobrazovali.
Vyžijeme světelné pronikání paprsků barevnými foliemi. Děti
si domů odnesou různobarevné vitráže s vánočními motivy.
Cena 20 Kč / pedagogický doprovod zdarma.
Sobotní adventní dílna
Adventní dílna pro rodiče s dětmi s lektorem se uskuteční
v sobotu 7. prosince v prostorách galerie od 14 do 16 hodin.
Každý si vyrobí malý dáreček s vánoční tématikou. 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 5. prosince.
Čtvrteční výtvarná dílna pro seniory
Zapomeňte na chvilku na úklid a pečení cukroví a přijďte si
připomenout příběhy světců a slavné gotické katedrály k nám
do galerie. Vyžijeme světelné pronikání paprsků barevnými
foliemi a vytvoříme si různobarevné vitráže s vánočními motivy. Dílna se uskuteční v prostorách galerie ve čtvrtek 12. prosince od 15 do 17 hodin. Hlaste se prosím nejpozději do úterý
10. prosince. Na všechny uvedené programy se můžete hlásit
e-emailem info@gvun.cz nebo tel. 491 427 321, 606 647 216.
Na setkání se těší Mgr. Mesnerová Veronika.
Vánoční koncert
MUSICA VIVA – vokálně instrumentální soubor Jiráskova gymnázia. Středa 18. prosince od 18 hodin, vstupné dobrovolné.
Naše galerie 2019
Galerie vyhlašuje 12. ročník výtvarné soutěže pro občany
Náchodska. Téma: Síť
Odevzdávání prací: 1. 12. – 15. 12. 2019
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen, proběhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních prací dne 17. 1. 2020.
Podrobné informace naleznete na www.gvun.cz, https://www.
facebook.com/galerienachod/ a na letácích (Městské informační
středisko, Městská knihovna Náchod).

www.mestonachod.cz

GALERIE, MUZEUM

Přehled kulturních akcí
v prosinci 2019 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. Ve dnech 24. 12. (Štědrý den), 25. 12. (Boží
hod vánoční), 31. 12. 2019 (Silvestr) a 1. 1. 2020 (Nový rok) zavřeno, v pondělí 23. 12. a na 2. svátek vánoční 26. 12. bude otevřeno.
Náchodsko 1989–1990, Občanské fórum
Do 12. ledna 2020 probíhá v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 výstava připomínající listopadové události v roce
1989. Prostřednictvím dobových dokumentů a fotografií dokumentuje některé důležité okamžiky spjaté se sametovou revolucí: zásah bezpečnostních složek na pražské Národní třídě, vyhlášení stávky, zvolení V. Havla prezidentem, vznik opozičního
hnutí a hlavního hybatele demokratizačních změn ve společnosti Občanského fóra, i jeho zánik po prvních svobodných volbách
v novodobé historii naší země. Opomenuto nezůstává ani dění
let 1989/1990 v Náchodě. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12,
13–17 hod. Ve dnech 24. 12. (Štědrý den), 25. 12. (Boží hod vánoční), 31. 12. 2019 (Silvestr) a 1. 1. 2020 (Nový rok) zavřeno, v pondělí 23. 12. a na 2. svátek vánoční 26. 12. bude otevřeno.
Od Martina po Tři krále
Do 12. ledna 2020 mohou zájemci ve výstavní síni muzea (roh
Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit výstavu věnovanou lidovým
obyčejům, které se váží k předvánočnímu a vánočnímu období.
Přijďte si připomenout tradice, v nichž se mísí pohanství s křesťanstvím, poodhalit tajemství nejdelších nocí v roce a znovu objevit postavy, jež navštěvovaly v předvánočním čase domácnosti
našich předků! Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Ve dnech 24. 12. (Štědrý den), 25. 12. (Boží hod vánoční), 31. 12.
2019 (Silvestr) a 1. 1. 2020 (Nový rok) zavřeno, v pondělí 23. 12.
a na 2. svátek vánoční 26. 12. bude otevřeno.
Devátý muzejní sedánek v roce 2019
Nadchází čas adventních obchůzek
Ve středu 4. prosince 2019 proběhne ve výstavní síni muzea (roh
Zámecké a Tyršovy ulice) od 17 hodin v rámci cyklu tzv. muzejních sedánků komentovaná prohlídka výstavy Od Martina po Tři
krále. Provede vás a s adventními zvyky a obyčeji našich předků seznámí její autorka Mgr. Mariana Poláková, Ph.D. Všechny
srdečně zveme!
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
7. 12. a 8. 12.
		
14. 12. a 15. 12.
		
21. 12. a 22. 12.
		
24. 12.
		
25. 12.
		
26. 12.
		
28. 12. a 29. 12.
		
1. 1. 2020
		

MDDr. Jan Petřík		
Náchod		
MUDr. Jana Malíková
Náchod		
MUDr. Eliška Pištorová
Nové Město nad Metují
MUDr. Jana Šťovíčková
Náchod		
MUDr. Jana Šnajdrová
Velké Poříčí		
MUDr. Jan Šnajdr		
Velké Poříčí		
MUDr. Jarmila Podškubková
Červený Kostelec		
MUDr. Alena Zdražilová
Náchod		

PROGRAM
prosinec

www.decko–nachod.cz

pátek 6. prosince
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
otevřená keramická dílna, na které si
účastníci dokončí výtvory na Vánoce, program od 16 do 18 hodin, vhodné pro děti
i dospělé, (děti do 6 let v doprovodu rodičů), s sebou pracovní oděv, přezůvky,
vstupné – děti 30 Kč, dospělí 50 Kč, informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
7.–8. prosince
– GINGERBREAD SATURDAY
perníčková sobota pro děti od 6 do 12 let,
prodloužený program od 9 hodin v sobotu
do 10 hodin v neděli, hravá výuka angličtiny, hrátky a soutěže, s sebou spací pytel, věci na spaní, vybavený penál, přezůvky a kartu pojištěnce, přihlášky do
5. 12., cena 280 Kč, informace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz,
tel. 775 223 291
9.–13. prosince
– VÁNOČNÍ VÝSTAVA V PRANÝŘI
tradiční výstava v prostorách staré radnice (klub Pranýř), můžete si vybrat vánoční dekoraci, keramiku, dárek či přání,
které vznikly na kroužcích Déčka nebo si
ho sami vyrobit v naší vánoční dílně, informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296

MATEŘSKÉ CENTRUM MACÍČEK
2.–18. prosince – SBÍRKA
PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ RODINY S DĚTMI
druhý ročník sbírky, nosit můžete praktické, nepoužité věci, trvanlivé potraviny, hygienické a drogeristické potřeby do
Déčka pod vánoční stromeček, informace
Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232, mc@
deckonachod.cz
čtvrtek 5. prosince
– MIKULÁŠ V MACÍČKU
Mikuláš, anděl a hodný čertík v programu plném čertovských úkolů a tance, od
10 hodin, vstupné 50 Kč za dítě s doprovodem, vlastní balíčky označené jménem dí-

Kamenice 113 (Pasáž Magnum),
tel.: 724 086 199
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 428 885
Komenského 72
tel.: 491 472 923
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 423 748
Náchodská 548
tel.: 491 852 850
Náchodská 548
tel.: 777 905 047
Větrník 720
tel.: 491 462 331
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 427 548

těte zanechte před programem na recepci,
informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635
232, mc@deckonachod.cz
čtvrtek 12. prosince
– PSYCHOLOG V MACÍČKU
téma - Návyky, Mgr. Petra Fettersová, program od 15 do 16.30 hodin, cena 80 Kč, informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774635232,
mc@deckonachod.cz
PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE
A DO NOVÉHO ROKU HLAVNĚ ZDRAVÍ,
LÁSKU A DOSTATEK VOLNÉHO ČASU.
TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU V ROCE 2020

Vánoční výstava
Déčka Náchod
Od pondělí 9. prosince do pátku 13. prosince vás SVČ Déčko srdečně zve na Vánoční výstavu v prostorech Pranýře (Stará
radnice) na Masarykově náměstí. V úterý,
ve středu a ve čtvrtek budou mít návštěvníci možnost zakoupit si vánoční přání,
dekoraci, dárek či keramiku. Každý den
bude probíhat vánoční tvoření pro děti.
Součástí výstavy bude ve středu 11. prosince od 18 hodin akce Česko zpívá koledy,
kterou pořádá Náchodský deník. Po celý
týden můžete pomoci dobré věci a na výstavu přinést dary (hygienické potřeby,
trvanlivé potraviny a další věci denní potřeby) pro rodinu s malými dětmi v nouzi. Těšíme se na vás! Více informací na tel.
774 223 296 – Bc. Tereza Išová.

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
7. 12. Půjdem spolu do Betléma
14. 12. Půjdem spolu do Betléma
21. 12. Půjdem spolu do Betléma
4. 1. Broučci

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
PROSINEC 2019
 Neděle 1. 12. 2019
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 Sobota 7. 12. 2019
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 Sobota 14. 12. 2019
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 Sobota 21. 12. 2019
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 Neděle 22. 12. 2019
od 13.00 hod. do 15.00 hod.

www.zimni-stadion-nachod.cz

Tel: 774 405 261

zimni.stadion@mestonachod.cz

VÁNOČNÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
 sobota 21. 12. 2019
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 neděle 22. 12. 2019
od 13.00 hod do 15.00 hod.

49. ročník závodů

 pondělí 23. 12. 2019
od 14.00 hod. od 16.00 hod.

v zimním plavání na rybníku
Podborný v Náchodě
Oddíl dálkového a zimního plavání pořádá 49. ročník závodů v zimním plavání
na rybníku Podborný v Náchodě na tratích
100, 250, 500, 750, 1000 m za účasti Českých a zahraničních plavců.
Závody se konají 14. 12. 2019 od 11.30
hodin nad koupalištěm na rybníku Podborný.

 úterý 24. 12. 2019
od 10.00 hod do 12.00 hod.
 středa 25. 12. 2019
od 10.00 hod do 12.00 hod.
 čtvrtek 26. 12. 2019
od 10.00 hod do 12.00 hod.
 pátek 27. 12. 2019
od 19.30 hod do 21.30 hod. – DISCO BRUSLENÍ
 pondělí 30. 12. 2019
od 14.00 hod do 16.00 hod.
 úterý 31. 12. 2019
od 10.00 hod do 12.00 hod.
 středa 1. 1. 2020
www.zimni-stadion-nachod.cz

od 14.00 hod do 16.00 hod.

zimni.stadion@mestonachod.cz

CÍRKVE, SENIOR KLUB, SZDP

PROSINEC

Církve v Náchodě

grafií ve sborovém domě od 17.00 hod. Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.
evangnet.cz.

Církev československá husitská

Církev adventistů sedmého dne

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. Mimo úřední hodiny lze využít čísla mobilního telefonu
faráře Stanislava Švarce 420 776 736 885 nebo mobilního telefonu předsedkyně RS Ivony Čadové 420 604 929 825.
Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek 16 hodin. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.
T r o u b e n í vánočních koled z věže kostela Církve československé husitské zazní na Štědrý večer 24. 12. 2019 v 17 hodin.
Jako každoročně zahraje vánoční koledy Jaroslav Vlček se svým
bývalým žákem absolventem konservatoře. B o h o s l u ž b y
– bohoslužba na Boží hod vánoční ve středu 25. 12. 2019 v 8.15
hod. ve Farského síni CČSH.

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.

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod

děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty. kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář jáhen František Filip 733399508, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail. farnost.nachod@tiscali.cz.
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod ve spolupráci
s KDU-ČSL zvou na „Mikulášskou“ mši svatou při svíčkách. Mikulášská mše svatá bude sloužena v pátek 6. 12. v 18.00 v kostele sv. Vavřince. Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší svatou, v pátek hodinu přede mší svatou.
Mimořádná příležitost k přijetí svátosti smíření před Vánocemi
bude v následující dny a hodiny. v pondělí 16. 12. od 9.00 do 11.00
a od 15.00 do 17.00, v úterý 17. 12. od 16.00 do 18.00, ve středu
18. 12. od 9.00 do 11.00, ve čtvrtek 19. 12. od 9.00 do 11.00
a od 17.00 do 21.00, v pátek 20. 12. od 9.00 do 11.00 a od 17.00
do 21.00, v sobotu 21. 12. od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 18.00
hod. Na Štědrý den 24. 12. mše svaté budou slouženy následovně. v kostele sv. Vavřince v 15.00 pro rodiny s dětmi. Půlnoční
mše svatá začne ve 24.00 hod. Betlém si do děkanského kostela sv. Vavřince můžete přijít prohlédnout ve dnech 25. a 26. 12.
v době od 14.00 do 17.00. Na Silvestra 31. 12. bude sloužena děkovná mše svatá za rok 2019 v kostele sv. Vavřince v 15.00. Na setkání s Vámi se o vánočních svátcích těší P. Zdeněk Kubeš. děkan

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Objednání rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Na Den
vděčnosti v 1. adventní neděli 1. 12. společné bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně ve sborovém domě v Náchodě od 10.00
hodin. Po společném obědě od 13.00 hod. beseda s hostem archeologem doc. Filipem Čapkem ThD. na téma „Víra ve starověkém Izraeli z pohledu archeologie“. Zvěstování dětí v neděli 15. 12. ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 h. s vánočním
divadlem. Ve čtvrtek 5. 12. od 10.15 h. bohoslužby v Oáze v Novém Městě nad Metují. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě ve čtvrtek 19. 12. od 9.30 hod. a bohoslužby v diakonickém středisku ČCE Betanie v pátky 13. a 20. 12. od 14.00 hodin.
Schůzky dětí s nacvičováním vánočního divadla v náchodském
sborovém domě v pátky 6. a 13. 12. vždy od 17.30 h. a v soboty
7. a 14. 12. od 16.00 h. Biblické hodiny každý čtvrtek (kromě
26. 12.) od 16.00 h. Biblická hodina v Harmonii ve čtvrtek 12. 12.
od 9.30 h. Sváteční bohoslužby: V úterý 24. 12. štědrovečerní
nešpory ve sborovém domě v Náchodě od 15.00 a tzv. Půlnoční
od 22.00 v evangelickém kostele v Šonově. Na Hod Boží vánoční ve středu 25. 12. bohoslužby s Večeří Páně ve sborovém domě
v Náchodě od 10.00 h. a v evangelickém kostele v Bohuslavicích
nad Metují od 14.00 h. V úterý 31. 12. silvestrovské posezení se
zpíváním, krátkým ztišením, vyprávěním a promítáním foto-

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.

Senior klub „Harmonie 2“
Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubovny
na pravidelné čtvrteční programy, kde se sejdeme v prosinci:
středa 4. 12. Zájezd do Wroclawi, odj. v 7 hod. z ul. Za Teplárnou, příjezd do 20.30 h. Na programu je Raclawicka panorama,
v ZOO obří akvárium a adventní trhy v centru města. V ceně zájezdu je zahrnuto vstupné. Cestovní pojištění a výměnu PLN dle
vlastní potřeby si zajistí každý sám. Jsou volná 4 místa;
čtvrtek 5. 12. od 14 hod. Evropská pobřeží – od Sicílie k Baltskému moři, dokumentární film;
pondělí 9. 12. od 15 hod. „Mikulášská zábava“, kterou pro své
členy pořádá PS SD v klubovně Harmonie 2;
čtvrtek 12. 12. od 14 hod. „ABECEDA hvězd s Vladimírem Hronem a jeho hosty“, archivní záznam;
čtvrtek 19. 12. od 14 hod. – posezení u stromečku s vánočními písněmi a koledami, které nám zazpívá p. K. Gott se svými hosty.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů,
i když nejsou členy naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.
Účastníci letošního pobytu v penzionu Kitty v Lučanech n. Nisou byli velmi spokojeni, a proto je zajištěna tato rekreace i na
r. 2020 od 12. do 19. září. Cena pobytu 4.890 Kč zahrnuje: dopravu, plnou penzi, dva půldenní výlety do okolí i večerní program
v penzionu. Zbývá ještě několik volných míst, tak pokud máte
zájem přihlaste se v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí nebo
čtvrtek od 15.30 do 16 hod. Informace na tel. 775 242 562 (po
19. hod.) u A. Polákové.
Přejeme vám krásný adventní čas, šťastné Vánoce a veselý příchod
nového roku a nechť vám slouží pevné zdraví!

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Na vaše přání pořádáme odpolední výlet ADVENT 2019 V NAŠEM REGIONU. Kdy: v neděli 8. 12. 2019 - Nové Město nad Metují – zámek „Vánoce s květinou“, cukroví, trhy, vánoční náměstí,
Ratibořice – navštívíme herecké muzeum „Viktorka“ prohlídka muzea a společná večeře v restauraci. Odjezd ve 13.00 hod.
z Raisovy ul., návrat v cca 18.30 hod. tamtéž. Na příjezd i odjezd
si můžete předem objednat Senior taxi. Cena pro členy 110 Kč,
nečleny 130 Kč. Přihlásit se s platbou můžete každou středu
13–15 hod. v kanceláři SZdP, Rybářská 1819 (Harmonie II), tel.
724 908 861.
Přejeme všem členům a spolupracovníkům, příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví po celý nový rok 2020
Výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček, Božena Řeháková, Josef Bartoš, Otto Volhejn, Jiří Vondrouš, Marie Tomšů, Alena Balážová. Zástupci členů: Marie Bonková, Drahoš Frühauf, Jaroslava
Pozděnová, Karel Tomšů
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v prosinci 2019
Změna otevírací doby o Vánocích
Od úterý 24. prosince do středy 1. ledna budou všechna oddělení knihovny uzavřena.
Přejeme všem čtenářům a příznivcům knih, knihovny a čtení pohodové a radostné prožití vánočních svátků.

Rozvoz knih
V úterý 3. prosince se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna
VÁNOČNÍ SANA
Do 7. prosince. Tradiční výstava náchodského spolku SANA
s možností zakoupení vánočních dekorací i drobných dárků ze
dřeva, vlny, drátků či keramiky.
AMAG – GRAFIKA ’19
17. prosince – 24. ledna. Ateliér malířů a grafiků AMAG, z. s.
představí ve studovně grafiky vytvořené v letošním roce. Srdečně vás zveme na vernisáž, která se uskuteční v pondělí 16. prosince od 17.00 hodin.
SAMETOVÁ REVOLUCE OČIMA BRONISLAVA HOFMANA
V pátek 13. prosince vás zveme do studovny na dernisáž výstavy fotografií zachycujících atmosféru listopadu 1989 v Náchodě
a Praze. O jazzový hudební doprovod se postarají Marek Macek
a Pavel Čermák. Výstavu, která bude přístupná do 14. prosince ve studovně, připravila Michaela Stejskalová, dcera Bronislava Hofmana.
Dětské oddělení
MĚSÍC A SILUETA
2.–23. prosince. Výstava prací, které během školního roku
2018/19 vytvořili žáci 6. a 7. tříd ZŠ Komenského Náchod.

Junior & Senior – Jak společně trénovat paměť II
V pátek 6. prosince vás od 15.00 hodin zveme do studovny
na páté setkání v rámci programu Přeshraniční mezigenerační in-

tegrace. Děti a senioři si opět vyzkoušejí trénování paměti s lektorkou Stanislavou Benešovou. Jako vždy je možné přijít samostatně, dítě i dospělý. Přihlášky přijímáme do pondělí 2. prosince
ve studovně, počet míst omezen.

Vánoční Bookstart
Ve čtvrtek 12. prosince zveme rodiče s nejmenšími dětmi
na další setkání s knížkou. Pohybové říkanky, zpívání a hraní,
tentokrát na vánoční notu, proběhne od 10.00 hodin v oddělení pro děti.

Doufám, dokud dýchám…
Ve čtvrtek 12. prosince vás od 17.00 hodin zveme do studovny
na setkání se spisovatelkou Věrou Vlčkovou u příležitosti druhého vydání knihy Doufám, dokud dýchám…, které je obohacené o nové údaje a především o dosud nezveřejněný příběh Věry
Tomanové, rozené Strassové. Beseda za účasti paní Tomanové
proběhne ve studovně.

Malé vánoční soutěžení
Od 30. listopadu do 23. prosince se děti mohou zapojit do tradičního adventního soutěžení, které je po celý předvánoční čas
připraveno v dětském oddělení.

Náchodská univerzita volného času
2. prosince – PhDr. Vlastimil Havlík
Dušan Samo Jurkovič (POZOR!!! V oddělení pro děti)
9. prosince – PhDr. Petr Mašek
Šlechtické rody a jejich knihovny
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz trénování paměti
Již devátým rokem pro vás připravujeme kurz trénování paměti.
Přihlásit se mohou absolventi loňského kurzu, ale i noví účastníci. Cena celého kurzu je 300 Kč, přihlášky přijímáme od prosince ve studovně.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová,
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka.
Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Zvláštní poděkování patří autorce titulní kresby paní Haně Koblížkové-Šálové a panu Dubovi, majiteli obrazu, za laskavé poskytnutí. Grafická úprava CREOPRESS,
tel.: 491 420 239. Číslo 12/2019 vychází 2. 12. 2019. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změny v programech zodpovídají pořadatelé jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané
se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané příspěvky pořídila redakce. Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 547 61, tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto
čísla byla 16. 11. 2019. Uzávěrka lednového čísla bude 9. 12. 2019!

tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz
1. ne jen ve 13.15 hod. – 3D VERZE
2. po jen v 17 hod. – 2D VERZE
8. ne jen ve 14 hod. – 2D VERZE
14. so jen ve 14.45 hod. – 2D VERZE
1. ne jen v 15.45 hod.
3. út jen v 17 hod.
1. ne jen v 17.45 hod.
1. ne jen v 19.45 hod.
2. po jen v 19 hod.
4. st jen v 17 hod.
3. út jen v 19 hod.
4. st v 19.15 hod.
5. čt, 10. út, 11. st jen v 17 hod. – 2D
6. pá jen v 17.30 hod. – 3D VERZE
7. so jen ve 20 hod. – 2D VERZE
9. po jen v 17 hod. – 3D VERZE
5. čt, 9. po jen v 19.15 hod.
6. pá jen v 19.45 hod.
7. so jen v 17.45 hod.
8. ne v 19 hod.; 11. st v 19.30 hod.
6. pá jen v 16.15 hod.
7. so jen ve 14.15 hod.
8. ne jen ve 12.45 hod.
11. st jen v 15.45 hod.
7. so
8. ne v 16 hod.

PROSINEC

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

Pokračování rodinného animovaného filmu z roku 2013 – filmu, který se po filmu „Lví král“ z roku 2019 stal druhým nejvýdělečnějším animovaným filmem všech dob. České znění. Vstupné 3D
verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč), mládeži přístupný.

VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ

Osud světa je v jejich rukou… Výpravná dobrodružná fantasy založená na severských bájích a mýtech o Valhalle, kam za doprovodu valkýr přicházejí padlí bojovníci. České znění. Vstupné 120 Kč,
doporučená přístupnost: od 12 let.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA Filmová podoba knižního bestselleru Evžena Bočka v režii Jiřího Vejdělka. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.
VLASTNÍCI Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Režie Jiří Havelka. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
LAST CHRISTMAS

… někdy prostě musíte uvěřit! Hvězda Hry o trůny Emilia Clarke září, baví a dojímá ve vánoční romantické komedii. V jejím příběhu se spojil autorský um herečky a oscarové scenáristky Emmy
Thompson s nadčasovými písničkami George Michaela. České titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

ŽENSKÁ NA VRCHOLU Zimní romantická komedie. Hrají Anna Polívková, Boleslav Polívka, Martin Dejdar, Jana Preissová, Marek Němec, Jana Krausová, Danica Jurčová, Roman Pomajbo, Marek
Adamczyk a Marek Taclík. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.

ERMITÁŽ – SÍLA UMĚNÍ

VÝSTAVA V KINĚ

Velkolepý příběh jednoho z nejslavnějších a nejnavštěvovanějších muzeí na světě uprostřed magického Petrohradu. České titulky. Vstupné 100 Kč.

JUMANJI – DALŠÍ LEVEL

Hrdinové Jumanji jsou zpátky! Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart a Karen Gillan v hlavních rolích dobrodružné fantastické komedie, uváděné v českém znění. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč, mládeži přístupný.

ŠPINDL 2

Všechna přání se vyplní na horách! Kde jinde by se všechny příběhy mohly protnout a vyřešit než v zasněženém Špindlu? Hrají Radim Fiala, K. K. Hrachovcová, Anna Čtvrtníčková, Filip Blažek, Hana
Vágnerová, Oldřich Navrátil, Jitka Sedláčková, Igor Rataj, Karel Zima, Simona Prasková, Milan Peroutka ml. a Jakub Kohák. Režie Radek Balaš. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
A je to opět tady! Dva geniální nešikové Pat a Mat přicházejí ve zcela nových Kutilských trampotách! Série příběhů, která vyvolá úsměv na tvářích dětí i dospělých. Další série nápadů, katastrof
a originálních řešení. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO Rodinné (pohádkové) fantasy s Angelinou Jolie a Elle Fanning v hlavních rolích, je uváděno v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč), mládeži přístupný.

PLÁCIDO DOMINGO – SLAVNOSTNÍ VEČER K 50. VÝROČÍ

ZÁZNAM OPERNÍHO GALAKONCERTU Z ŘÍMSKÉHO AMFITEÁTRU ARENA DI VERONA

Na jednu velmi speciální noc se Plácido Domingo, padesát let po svém debutu, vrací do dechberoucího amfiteátru Arena Di Verona na slavnostní večer, kde představí tři ze svých dosud největších
rolí ve Verdiho dílech Nabucco, Simon Boccanegra a Macbeth. Vstupné 150 Kč.

10. út jen v 19.15 hod.
12. čt jen v 17 hod.

VÝJIMEČNÍ Nejosobnější projekt od autorů „Nedotknutelných“ – skutečný příběh o přátelství, houževnatosti a mimořádné obětavosti, plný naděje a nečekaného humoru. Vincent Cassel a Reda Ka-

12. čt jen v 19.15 hod.
16. po jen v 17 hod.
18. st jen v 17.15 hod.

ČERNÉ VÁNOCE …

13. pá v 15 hod.

teb v hlavních rolích komediálního dramatu. České titulky. Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

pod stromeček si přejí pomstu! Když do univerzitního městečka dorazí na Vánoce místo Ježíška maskovaný zabiják, budou si jeho obyvatelky přát jediný dárek – přežít. Černé Vánoce jsou remakem
oblíbené hororové klasiky, v níž místo cukroví „voní“ krev. České titulky. Vstupné 120 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

W. A. MOZART: KOUZELNÁ FLÉTNA

ZÁZNAM PŘENOSU Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU

Vánoční bonus s krásnou, pohádkově laděnou operou v adventním a vánočním čase… Nastudováno v německém originále, uváděno s českými titulky. Vstupné 150 Kč.

JOKER Nahoď úsměv! Film byl oceněn Zlatým lvem pro vítězný film na MFF v Benátkách. Uvádíme v českém znění. Vstupné 120 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.
SNĚŽNÁ MELA

13. pá jen v 19 hod.
13. pá jen v 17.15 hod.
14. so jen ve 13 hod.
15. ne jen ve 14.30 hod.
18. st jen v 15.30 hod.

Na záchranu světa je třeba se napřed pořádně rozehřát… Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka Bleska. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč,
mládeži přístupný.

14. so v 16.45 hod.

COPPÉLIE

14. so jen v 19.30 hod.
15. ne jen v 16.30 hod.
15. ne jen v 19.15 hod.
16. po jen v 19 hod.
17. út jen v 17 hod.
17. út jen v 19.15 hod.
18. st jen v 19.15 hod.
20. pá jen v 15.15 hod.
21. so jen v 15 hod.
22. ne jen ve 14 hod.
21. so jen v 19.45 hod.
30. po jen v 17 hod.
22. ne v 15.45 hod.

SATELITNÍ PŘENOS BALETNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z KRÁLOVSKÉHO BALETU V LONDÝNĚ

Okouzlující balet, příběh lásky, rošťáren a mechanických loutek. Prostě pestrý příběh a „vánoční pochoutka pro celou rodinu“. Vstupné 250 Kč, zlevněné (děti, studenti, senioři, ZTP) 200 Kč.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA Filmová podoba knižního bestselleru Evžena Bočka v režii Jiřího Vejdělka. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.
ZAKLETÉ PÍRKO

Mimořádná předpremiéra!

Pohádka o lásce a dobrém srdci, které pomohou překonat všechna protivenství. Předpremiéra nové pohádky režiséra Zdeňka Trošky o chudé dívce, která se vydává do světa vysvobodit zakletého
prince. Filmové představení za účasti režiséra Zdeňka Trošky a herců z filmu + autogramiáda! Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.

BITVA U MIDWAY Válečný velkofilm. Akční historické drama uváděné s českými titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
ŽENSKÁ NA VRCHOLU Zimní romantická komedie. Hrají Anna Polívková, Boleslav Polívka, Martin Dejdar, Jana Preissová, Marek Němec, Jana Krausová, Danica Jurčová, Roman Pomajbo, Marek
Adamczyk a Marek Taclík. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.
JUMANJI – DALŠÍ LEVEL Hrdinové Jumanji jsou zpátky! Dobrodružná fantastická komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.
PŘES PRSTY Komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance… Vstupné 120 Kč, doporučená
přístupnost: od 12 let.

STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA

Přijměte pozvání na devátou epizodu dobrodružného akčního sci-fi filmu. Uvádíme s českými titulky. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.

Mimořádná předpremiéra pro nedočkavé!

TLAPKOVÁ PATROLA Animovaný rodinný film, uváděný v českém znění. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný.
TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
Od pradávna leží kdesi v hlubokých lesích království trollů. Animovaný dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.
JUMANJI – DALŠÍ LEVEL Hrdinové Jumanji jsou zpátky! Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart a Karen Gillan v hlavních rolích dobrodružné fantastické komedie, uváděné v českém znění.
Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

LOUSKÁČEK

ZÁZNAM BALETNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z KRÁLOVSKÉHO BALETU V LONDÝNĚ

Třpytivý vánoční dárek pro celou rodinu a klasické dílo, které má zvláštní místo v srdcích milovníků baletu na celém světě… Vstupné 250 Kč, zlevněné (děti, studenti, senioři, ZTP) 200 Kč.

19. čt, 20. pá jen v 16.45 hod. 3D+DAB STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
20. pá jen v 19.45 hod. – 2D + DAB
Přijměte pozvání na devátou epizodu dobrodružného akčního sci-fi filmu. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie. Uvá21. so jen v 16.45 hod. – 2D + DAB
díme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč, mládeži přístupný.
22. ne jen v 18.30 hod. – 3D + TIT
23. po jen v 19.30 hod. – 2D + DAB
23. po jen ve 14 hod.

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON

23. po jen v 15.30 hod.

SNĚŽNÝ KLUK Najdi cestu domů! Tvůrci slavné série Jak vycvičit draka natočili další pohádkový příběh, který vás chytne za srdce. Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu, uváděný v čes-

23. po jen v 17.15 hod.

ŠPINDL 2 Všechna přání se vyplní na horách! Hrají Radim Fiala, K. K. Hrachovcová, Anna Čtvrtníčková, Filip Blažek, Hana Vágnerová, Oldřich Navrátil, Jitka Sedláčková, Igor Rataj, Karel Zima, Si-

24. út – ŠTĚDRÝ DEN – jen v 10 hod.
24. út – ŠTĚDRÝ DEN
– jen ve 13.30 hod.
25. st v 15 hod.
25. st jen v 16.30 hod.
25. st jen v 18.30 hod.
26. čt jen ve 14 hod.
26. čt 16 hod., 30. po 19.15 hod. 2D+DAB
28. so v 19 hod. 2D+TIT
29. ne v 17 hod. 3D+DAB
LEDEN 2020 1. st v 15 hod. 2D+DAB
26. čt jen v 19 hod.
27. pá, 28. so jen v 17 hod.
LEDEN 2020 1. st jen v 18 hod.

Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem ve zbrusu novém filmovém dobrodružství! České znění. Vstupné 110 Kč, mládeži přístupný.
kém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč), mládeži přístupný.

mona Prasková, Milan Peroutka ml. a Jakub Kohák. Režie Radek Balaš. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

ZAKLETÉ PÍRKO Předpremiéra pohádky o lásce a dobrém srdci, které pomohou překonat všechna protivenství. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Předpremiéra zimní romantické komedie, jejíž příběh začíná těsně před Vánocemi a končí na Nový rok v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
TŘI TENOŘI – VÁNOČNÍ KONCERT
ZÁZNAM KONCERTU Z VÍDEŇSKÉHO KONCERTHAUS
Záznam vystoupení Luciano Pavarottiho, José Carrerase a Plácido Dominga ve vídeňském Koncerthaus v roce 1999. Dvacet tradičních sakrálních i sekulárních vánočních písní. Vstupné 100 Kč.

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA Filmová podoba knižního bestselleru Evžena Bočka v režii Jiřího Vejdělka. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.
ŽENSKÁ NA VRCHOLU Zimní romantická komedie. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Pokračování rodinného animovaného filmu z roku 2013 – filmu, který se po filmu „Lví král“ z roku 2019 stal druhým nejvýdělečnějším animovaným filmem všech dob. České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč), mládeži přístupný.

STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie. Uvádíme s českými titulky. stupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč, mládeži
přístupný.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

30. po jen v 15 hod.
30. út jen v 13.30 hod.

Láska je všude kolem, má mnoho podob a nakonec si najde každého… Hrají Táňa Pauhofová, Zuzana Norisová, Jakub Prachař, Jiří Bartoška, Emília Vašáryová, Ján Koleník, Petr Vaněk, Tomáš Maštalír, Marek Majeský, Gabriela Marcinková a Anna Kadeřávková. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY A je to opět tady! Pat a Mat přinášejí další sérii nápadů, katastrof a originálních řešení. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.
AMUNDSEN Dobrodruh, vyvrhel, dobyvatel – byl první, aby obětoval cokoliv… Výpravný filmový portrét dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól a jako první dosáhl
se svými expedicemi obou pólů zeměkoule. České titulky. Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU Když nejlepší špión hledá dokonalé maskování, může narazit na určité potíže. Animovaná komedie, která vznikla v Blue Sky Studios, (mj. filmy z „Doby ledové“). České znění.Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč), mládeži přístupný.
LVÍ KRÁL Simba se vrací… Nová verze slavné animované disneyovky. České znění. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný.
ŽENY V BĚHU Na závěr letošního roku uvádíme nejúspěšnější film roku 2019! Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… Vstupné 50 Kč, mládeži přístupný.

31. út jen v 15.15 hod.

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA

27. pá jen v 15.30 hod.
27. pá jen v 19 hod.
29. ne jen v 19.45 hod.
28. so jen v 15 hod.
29. ne jen v 15 hod.

Mimořádná předpremiéra „hóóódně podezřelé komedie“, která si utahuje z kriminálek! Slovní humor a do absurdna gradující situace. Režie Miloslav Šmídmajer. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.

SILVESTROVSKÝ GALAKONCERT BERLÍNSKÉ FILHARMONIE 2019
31. út v 17 hod.

SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS KONCERTU Z BERLÍNA

Opět po roce (a již po deváté) Vás zveme na Silvestrovský galakoncert, do koncertního sálu Berlínských filharmoniků, kteří se svým šéfdirigentem Kirillem Petrenkem opět letos přivítají nový rok...
Letošním speciálním hostem koncertu je hvězdná sopranistka Diana Damrau. Vstupné v předprodeji do 15.12.2019 200 Kč, dále za 220 Kč.

soukromá bezpečnostní služba

www.jjtrend.com
.... i Váš pes může klidně spát

NEJVĚTŠÍ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY V OKOLÍ
zpravodaj 2017
7. prosince 2016 9:22:54

V naší prodejně pro Vás nyní nabízíme:

Dárkové poukazy vhodné jako dárek
Vánoční nápadité balíčky plné potravin nebo
kosmetiky. Vhodné pro děti nebo také jako
zaměstnanecké balíčky.
Širokou nabídku všech druhů čajů a také
dárkových a vánočních balení čajů.
Přes 2000 kvalitních produktů
s certifikacemi: BIO, BEZ LEPKU, VEGAN,
VEGETARIÁN, BEZ GMO, RAW, DIA,
PALEO, DEMETER a nebo ECOCERT.
Čerstvé pečivo a bezlepkové pečivo.
Denně nové SLEVY, AKCE a NOVINKY.
Poradenství s výběrem vhodných produktů.
VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ: 8:00 - 17:00, SO: 9:00 - 12:00,
ZLATÁ NEDĚLE - 22.12.2019: 9:00 - 15:00

Tesíme se na Vás.
Prijdte nás navstívit.

Kamenice 132, Náchod
604 647 770

www.mojezv.cz
mojezvnachod

