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SVČ Déčko Náchod pořádá

HVĚZDA ORIENTU 2020

Skupiny i sólistky z celé ČR v různých kategoriích a různých stylech orientálního tance
9. ročník soutěžní přehlídky orientálního tance v Náchodě v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. Těšíme se na všechny diváky, kteří chtějí okusit kouzlo Orientu!
Prodej vstupenek na místě
Vstupné: 100 Kč dospělí, 50 Kč děti

PARTIČKA
Předprodej již probíhá

Vstupné: 480 Kč

6. koncert ab. cyklu - skupina „K“

DUO PÁLENÍČEK – ČECHOVÁ
Jitka Čechová – klavír
Program:

Jan Páleníček – violoncello

Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou píseň
Předprodej již probíhá

K VÝROČÍ MARTINŮ (130 let) – BEETHOVEN (250 let)

L.v. Beethoven: Sonáta č. 3 A dur op. 69

6. představení v rámci abonmá

Divadlo Kalich Praha

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ

Marie Jones:
Překlad: Jitka Scoffin

Režie: Jana Kališová

Sergej Rachmaninov: Sonáta g moll op. 19
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč 100 Kč

Hrají: Miroslav Vladyka a Radek Holub v mnoha úlohách

Slavná inscenace ceněné komedie
Co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, dostanou-li se náhle do světa peněz a slávy? Nahlédnou do něj, když se stanou komparsisty amerického velkofilmu, který natáčí hollywoodská
filmová produkce v jejich malém irském městečku.
Předprodej již probíhá
Délka: 130 minut s přestávkou
Vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 Kč

Divadlo Pohádka Praha vás zve na nedělní pohádku

KOUZELNÉ KŘESADLO

Námět: Hans Christian Andersen, hudba: Jan V. Kovářík, scénář, výprava a režie: Tomáš Kraucher

V pohádkovém příběhu plném čar a kouzel se setkáváme s vysloužilým vojákem Jankem, který získá kouzelné křesadlo a s pomocí mocného strážce, svého dobrého srdce a veselé
mysli ochrání sebe i celé království před úmysly zlé babice. Navíc získá srdce krásné princezny Johanky.
Předprodej od 20. ledna 2020
Vstupné: 60 Kč

Metropolitní divadlo Praha uvádí muzikálovou pohádku pro školy i další zájemce

Pondělí
10. února 2020

JAK SE ČERTI ŽENILI

Středa
12. února 2020

PFERDA z. ú. vás zve na představení Dejvického divadla

v 9.00 hodin

v 19.00 hodin

Čtvrtek
13. února 2020
v 18.00 hodin

Sobota
22. února 2020
ve 20.00 hodin

Neděle
23. února 2020
v 15.30 hodin

Za devatero horami... devatero řekami, v jednom malém království žije ten nejlínější princ, jakého si dokážete jen představit, princ Vendelín. A protože je tak líný, vládne za něj jeho teta
Kordula Hamižná, která celé království pomalu rozkrádala. Pomoci mu může už jen princezna Adélka, která se rozhodla vdát se za prince svých snů, a proto se ho vydává hledat do světa.
Omezený počet vstupenek v předprodeji od 20. ledna 2020
Vstupné: 60 Kč

VYPROD

UCPANÝ SYSTÉM

ÁNO

Akce se koná v přednáškovém sále

BESEDA na téma „Ztracené a zaniklé umělecké památky Náchodska“

Na této besedě si popovídáme o zániku památek od středověku po současnost. Popovídáme si o významných krádežích uměleckých předmětů, likvidaci kostelních zvonů během obou
světových válek, necitlivé zásahy do architektury během budování socialismu a mnohém dalším. Besedovat s vámi bude historik a spisovatel Richard Švanda.
Předprodej od 20. ledna 2020
Vstupné: 50 Kč

MĚSTO NÁCHOD, PRIMÁTOR a. s. a BERÁNEK NÁCHOD a. s. pořádají

REPREZENTAČNÍ PLES

Host večera Dalibor Janda a Jiřina Anna Jandová
Předprodej vstupenek od 10. února 2020 v MIC Náchod

Vstupné: 200 Kč, 150 Kč, 100 Kč

MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI

Po Sousedském masopustním průvodu pořádaném SVČ Déčko Náchod Vás zveme do Městského divadla Dr. Josefa Čížka na zábavné odpoledne pro děti s podtitulem „Z pohádky do
pohádky“! Budeme tančit, soutěžit, ale uvidíte i dvě pohádky - Červená karkulka a Budulínek - zahraje dětské ochotnické divadlo z Olešnice pod vedením Radky Laštovičkové
Vstupné na místě: bez masky 50 Kč, všechny masky i dospělí zdarma

Promítání Tomáše Kubeše

Středa
26. února 2020
v 18.00 hodin

ČERNOBYL - Spící peklo

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.
Předprodej již probíhá
Vstupné: 100 Kč, 90 Kč, 80 Kč

Připravujeme
Středa 4. března 2020 v 19.00 hodin

RECITÁL KLAVÍRISTŮ IVANA A LUKÁŠE KLÁNSKÉHO
„BEETHOVEN A JEHO NÁSLEDOVNÍCI“
7. koncert ab. cyklu - skupina „K“
Ivan a Lukáš Klánský - klavírní čtyřhra

Předprodej od 20. ledna 2020
Vstupné: 150 Kč, 130 Kč 110 Kč

Program:

L. van Beethoven: Sonáta pro čtyři ruce, D-dur, op. 6 / Variací C-dur na téma hraběte Valdštejna, WoO67
F. Schubert:
Fantasie f-moll, D 940
J. Brahms:
Uherské tance (výběr)

Úterý 17. března 2020 v 19.00 hodin

PAVLÍNA JÍŠOVÁ, ADÉLA JONÁŠOVÁ A OLDŘICH BOHADLO

Předprodej od 20. ledna 2020
Vstupné: 180 Kč, 160 Kč 140 Kč

www.jisova.cz; www.adelajonasova.com; www.bohadlo.com

Písničkáři Pavlína Jíšová, Adéla Jonášová a Oldřich Bohadlo se v náchodském Beránku potkají na jedinečném koncertě, kde v tomto spojení vystoupí
poprvé. První dáma českého folku Pavlína Jíšová, její dcera Adéla Jonášová a ve východních Čechách velmi dobře známý muzikant Oldřich Bohadlo se
předvedou jak každý zvlášť se svou vlastní tvorbou, tak dohromady v takřka rodinném seskupení.

Pátek 20. března 2020 v 19.00 hodin

BRATISLAVA HOT SERENADERS

Pátek 3. dubna 2020 v 19.00 hodin

KATAPULT - NOSTALGIA TOUR

Středa 15. dubna 2020 v 19.00 hodin

MILOŠ MEIER: DRUMMING SYNDROME

Předprodej od 20. ledna 2020
Vstupné: sál s pohoštěním - 380 Kč, balkón 320 Kč

Předprodej již probíhá
Vstupné: dole na stání: 390 Kč /na balkón VYPRODÁNO

Předprodej od 20. ledna 2020
Vstupné: 240 Kč, 220 Kč 200 Kč

Koncert unikátního orchestru specializujícího se na hot-jazzovou hudbu 20. a 30. let
Stolová úprava.

Bubeník metalových Dymytry a hronovský rodák Miloš Meier se svojí „Drumming Syndrome“ one-man show dokázal již před dvěma lety strhnout
publikum náchodského Beránku. Tentokrát tomu jistě nebude jinak. Představí nový programu, ve kterém zazní osobitě upravené rockové a metalové
světové hity, filmové soundtracky, výlety i do nemetalových žánrů a spousty bubenických sól. Vysoká hráčská technika a zkušenosti z hraní např.
s Michalem Pavlíčkem, Kamilem Střihavkou, Supergroup.cz, Danielem Landou, BSP, nebo Gusem G. dává předpovídat výjimečnému hudebnímu zážitku.
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Co přinesl uplynulý rok
a co se chystá nového v Déčku?
Je za námi úspěšný rok 2019 a dovolte
nám tedy trochu toho bilancování.
„Naše činnost je pro nás posláním a zároveň velkým závazkem. Pracujeme totiž
s tím, co je každému člověku, především
rodiči, nejcennější – a to jsou děti. Staráme se také o další, v dnešní uspěchané
době tolik vzácnou komoditu, volný čas.
Je naším cílem, aby se jej děti naučily využívat smysluplně, a proto nabízíme širokou škálu nejrůznějších zájmových útvarů – ať už se zaměřením na hudbu, sport,
tanec, jazyky, útvary výtvarné či rukodělné,“ říká Kateřina Hiebschová, ředitelka
Déčka. „V minulém školním roce Déčko
nabízelo 142 kroužků, které navštěvovalo přes 1200 účastníků. Dovolte, abychom
vám poděkovali za projevenou důvěru,“
dodává Kateřina Hiebschová.
Mimo těchto zájmových útvarů jsme
pořádali akce přístupné jak školám a školkám, tak i široké veřejnosti. Mezi ty nejznámější se řadí Halloween, Martinské
slavnosti, Sousedský masopust, Vánoční výstava v Pranýři, Živý Betlém, Hvězda Orientu, Běh do zámeckých schodů
či Bambifest. V uplynulém školním roce
2018/2019 to bylo více než 300 akcí pro
veřejnost a školy, na kterých jsme zaznamenali více než 17 tisíc účastníků! Většina těchto aktivit by však nešla realizovat
bez pomoci města Náchod a jeho organizací a spolků. Vážíme si kvalitní spolupráce s nimi.
Za poslední rok se v Déčku událo mnoho změn. V prostoru za budovou došlo
k úpravě terénu, opravě zídky, ohniště
a laviček. Do parku přibyly koše na tříděný odpad. V keramické dílně a zkušebně byly opraveny podlahy. Nakoupili jsme
také nové vybavení, především nábytek
do hudebny či do jídelny.
A co přinese budoucnost? Čeká nás
více stavebních a dalších úprav. Těšíme se
na dlouho plánované a potřebné rekonstrukce, o kterých vás budeme průběžně
informovat.

Další novinkou je realizace česko-polského projektu Euroregionu Glacensis
s názvem Ahoj sousedé, který je zaměřený na přeshraniční spolupráci. V rámci něj se uskutečnily výtvarné a taneční
workshopy, zároveň nás navštívili polští
sousedé na Vánoční výstavě. Přijedou se
také zúčastnit masopustu.
I letos se zaměříme na letní tábory. Nabídneme jak pobytové, tak příměstské tábory. Ty jsou dlouhodobě velmi oblíbenou variantou, kdy děti mohou zábavně
a smysluplně strávit volný čas mezi svými vrstevníky o prázdninách v době práce svých rodičů. Leták s tábory budeme
vydávat v nejbližších týdnech.
Cítíme se být součástí kulturního života v Náchodě a velmi nás těší, že se s vámi
pravidelně setkáváme jak na zájmových
útvarech, tak při událostech námi pořádaných. Jednou z nich, na kterou bychom
vás rádi pozvali, je Sousedský masopust.
Uskuteční se v neděli 23. února v prostoru
Masarykova náměstí a půjde o 5. ročník
této tradiční akce, o jejíž znovuobnovení
se zasadila bývalá ředitelka Déčka, Ludmila Pohanková. My dále přebíráme otěže
a pokračujeme v rozvoji této tradice. Masarykovo náměstí od 10 hodin ožije trhy,
od 13 hodin se můžete těšit na předvádění
masopustních obyčejů a scének po celém
náměstí i na pódiu. Zlatým hřebem bude
masopustní průvod, který vyjde ve 14 hodin od Itálie a bude plný masek, tance
a živé hudby. Program od 16 do 18 hodin
zakončí vystoupení kapel (např. Klapeto) na pódiu. Souběžně se od 15.30 hodin
uskuteční dětský karneval v Beránku. Tradičně bude pro masopustníky v maskách
připraven guláš a koblihy zdarma.
Těšíme se na setkání s vámi, ať už u příležitosti masopustu či jindy!
Ing. Kateřina Hiebschová,
ředitelka SVČ Déčko Náchod
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
13. 1. 2020
Jednání rady města se zúčastnilo nejprve osm, později všech devět radních.
Číselný popis u zprávy představuje poměr
hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy základních škol 8-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy ZŠ
T. G. Masaryka Náchod, ZŠ Komenského
a ZŠ Náchod-Plhov.
Úprava parkování za budovou čp. 1845
v ul. Zámecká
7-0-1
RM souhlasila se změnou dle projektové
dokumentace – posunutí brány a vytvoření čtyř parkovacích míst pro veřejnost.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila uzavření pachtovní smlouvy, kterou se přenechává do dočasného
užívání část pozemkové parcely č. 705/1,
díl č. 8 o výměře 308 m2 v katastrálním
území Náchod, za účelem zřízení zahrádky a užívání dřevěné chatky. Pachtovné
je stanoveno dohodou ve výši 1.621 Kč/
rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2020.
8-0-0
RM vzala na vědomí informaci o převodu majetku Tenisového klubu Náchod z.s.
do vlastnictví města.
8-0-0
Cenová nabídka na recyklaci stavebních
sutí drcením
8-0-0
RM schválila cenovou nabídku společnosti BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí, na recyklaci stavebních sutí drcením, dle
cenové nabídky a schválila uzavření objednávky.
Medvědi na náchodském zámku 9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nové Smlouvy o spolupráci v oblasti chovu medvědů
v zámeckém příkopu mezi Národním památkovým ústavem, městem Náchodem
a ZOO Dvůr Králové na dobu určitou tři
roky dle návrhu.
RM souhlasila s výměnou tzv. šupáků,
tj. mechanizmu otevírání a zavírání jednotlivých dvířek oddělujících medvědy
navzájem mezi sebou a dvířek vedoucích
od medvědů do výběhu za cenu 32.563 Kč
+ 21% DPH. Opravu/výměnu šupáků provede odborná firma Daniel Mach Kovářství – Zámečnictví, Žireč, Dvůr Králové
nad Labem.
Odchyt a likvidace holubů v Náchodě
pomocí odborné firmy
9-0-0
RM souhlasilas instalací tří odchytových klecí na dobu jednoho měsíce
za účelem odchytu holubů v lokalitách
– Masarykovo náměstí, Plhov – budova
bývalé Tepny a na sídlišti SUN za cenu
50.384,40 Kč včetně 21% DPH. Odchyt
a odbornou likvidaci zajistí firma Miloslav
Prouza – deratizace, dezinsekce, dezinfekce, Vrchoviny, Nové Město nad Metují.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
Záměr – pořádání Náchodských
farmářských trhů
9-0-0
RM schválila záměr města poskytnout část pozemku p. č. 1919/3 v k. ú. Náchod, jehož vlastníkem je město Náchod,
do bezplatného užívání za účelem pořádání Náchodských farmářských trhů a uložila odboru správy majetku a financování připravit ke schválení novou smlouvu
o pořádání Náchodských farmářských
trhů na období 2020 až 2022, tj. na tři
roky.
Sběrný dvůr v Náchodě
9-0-0
RM schválila rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Sběrný dvůr
v Náchodě“ a přidělení zakázky účastníkovi Alprim CZ s.r.o., za nabídkovou cenu:
11.858.085,71 Kč bez DPH a schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci této
stavby.
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky Ing. Ivanu Paulusovi, Jaroměř, za provádění technického dozoru stavby „Sběrný dvůr v Náchodě“.
RM souhlasila s cenovou nabídkou a schválila vystavení objednávky
Mgr. Yvetě Patzeltové, Hradec Králové,
za provádění činnosti koordinátora BOZP
na stavbě „Sběrný dvůr v Náchodě“.
Žádost o slevu z pronájmu Městského
divadla Dr. J. Čížka – ples hasičů 9-0-0
RM schválila slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě pro organizaci Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje z.s., ve výši 20.000 Kč vč.
DPH na akci ples hasičů, který se uskuteční dne 28. 3. 2020.
Úprava parku u soudu – úprava
projektové dokumentace
9-0-0
RM schválila cenovou nabídku a vystavení objednávky na úpravu projektové dokumentace „Park u soudu v Náchodě“ pro
společnost green4plan s.r.o., Vysokov.
Smlouva o reklamě
– ples města 2020
9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy „Smlouva o reklamě“ s firmou Primátor a.s. Náchod, na zajištění reklamy Primátoru a.s.
na Reprezentačním plese Města Náchoda,
Primátoru a. s. a Beránku Náchod a.s., který se koná dne 22. února 2020. Za zajištění reklamy firmě Primátor a.s. obdrží město Náchod finanční příspěvek na realizaci
plesu ve výši 40.000 Kč + DPH.
Směrnice o ceně nájemného za užívání nebytových prostorů v objektech
ve vlastnictví města Náchoda
9-0-0
RM schválila Směrnici o ceně nájemného za užívání nebytových prostorů v objektech ve vlastnictví města Náchoda
s účinností od 1. 4. 2020.
Úprava parkování ul. Krásnohorské a doplnění dopravního značení
9-0-0
RM vzala na vědomí předloženou zprávu a uložila odboru dopravy a silničního
hospodářství zajistit potřebná stanoviska
pro instalaci svislého dopravního značení
a jeho následnou instalaci.

Zvýšení bezpečnosti
mezi Babí a Náchodem
9-0-0
RM uložila odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit úpravu svislého
dopravního značení a odboru správy majetku a financování zajistit instalaci přesahového zábradlí a nasvětlení křížení
stezníku mezi Babím a Náchodem.
Návrh na zřízení vstupu z chodníku
na komunikaci na Mánesově nábřeží
v Náchodě
8-0-1
RM souhlasila se zřízením vstupu
z chodníku na komunikaci v prostoru
mostu z Montace přes řeku Metuji mezi
stávajícím zábradlím a sloupem veřejného
osvětlení na Mánesově nábřeží – parkoviště na p. p. č. 778/1 v k. ú. Náchod a v této
souvislosti souhlasila se zrušením dvou
parkovacích míst a s vyznačením vodorovného dopravního značení V 12a „Žlutá
klikatá čára“ (zákaz stání) a se zpevněním
plochy u zábradlí a s úpravou chodníku
(zbudování varovného pásu).
Oprava parket
v tělocvičně ZŠ T. G. M.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
na provedení opravy podlahy v tělocvičně ZŠ TGM a schválila uzavření objednávky pro Ludvíka Kaválka, Červený Kostelec.
Chodník v ul. Ryšavého – statické zajištění – opěrná zídka
9-0-0
RM schválila vystavení objednávky
na vypracování projektové dokumentace
opěrné zídky na p.p.č. st 58 a p.p.č. 295
v ul. Ryšavého, k.ú. Babí u Náchoda pro
společné územní (DÚR) a stavební řízení (DSP) v podrobnostech pro provedení
stavby (PDPS) pro zhotovitele – Miloslav
Kučera – PRODIS, projektování dopravně
inženýrských staveb, Hradec Králové.
Oprava terasy restaurace
na Jiráskově koupališti
9-0-0
RM schválila uzavření objednávky
na opravu terasy na Jiráskově koupališti v Náchodě pro společnost Vše pro stavby s.r.o., Náchod.
Akce Most přes Metuji,
Náchod – Běloves
8-0-0
RM schválila pro akci „Most přes Metuji, Náchod – Běloves“ uzavření objednávky s Mgr. Yvetou Patzeltovou, Hradec
Králové, na zajištění činnosti koordinátora BOZP, uzavření objednávky s Ing. Ivanem Paulusem, Jaroměř, na zajištění technického dozoru stavebníka a uzavření
objednávky s Ing. Petrem Vláškem, Dolní Ředice, a zajištění zadávacího řízení
na zhotovitele stavebních prací v režimu
zjednodušené podlimitní řízení.
Ukončení činnosti neregistrovaného
zařízení soc. služeb
Domov seniorů Metuj
9-0-0
RM vzala na vědomí vzniklou situaci
a uložila odboru sociálních věcí postupovat při řešení podle zák. č. 108/2006 Sb.,
O sociálních službách, v platném znění.

***
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TELEGRAFICKY:
RM vzala na vědomí zápis z jednání komise pro řešení SmartCity Náchod ze dne
11. 12. 2019, zápis z jednání kontrolního
výboru ze dne 18. 12. 2019 a zápis z jednání komise ŽP a čistoty města ze dne
18. 12. 2019.
8-0-0
RM schválila uzavření objednávky
na opravu převlékacích kabin na Jiráskově koupališti pro Josefa Pavla, Lhotky, Náchod, za celkovou cenu 198.902 Kč ve variantě sibiřský modřín.
8-0-0
RM schválila uzavření objednávky
na provedení stavebních úprav v 1. NP
budovy MěSSS Marie pro potřeby ordinace lékaře, který bude zajišťovat péči pro
obyvatele penzionu Marie, pro společnost
ENTAZE s.r.o., Náchod.
9-0-0
RM vzala na vědomí předložené zprávy
o výsledcích kontrol a auditů ve veřejné
správě za rok 2019 u příspěvkových organizací města a příjemců dotací a schválila
plán kontrol a auditů na rok 2020. 9-0-0
RM schválila nájemní smlouvu, na jejímž základě pronajímá Národní památkový ústav, městu Náchodu prostory tzv.
lesárny na Státním zámku Náchod pro
provoz pobočky městského informačního centra.
9-0-0
RM schválila zapojení Střediska volného
času Déčko, Náchod, do projektu T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH.
9-0-0
RM schválila slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě
ve výši 19.000 Kč vč. DPH na akcích Muž
roku 2020 a Den dobrých skutků pořádaných panem Davidem Novotným ve dnech
21.–22. 8. 2020.
9-0-0
RM nesouhlasila s umístěním semaforů
na silnicích I. třídy v Náchodě.
9-0-0
RM vzala na vědomí předloženou zprávu a nesouhlasila s prodloužením chodníku mezi autobusovou zastávkou Náchod,
Klínek a ulicí Jílová.

ZPRÁVY Z RADNICE

Dobrý start nového roku! Téměř miliarda
na investice do rozvoje Náchoda
Rok 2020 odstartoval v Náchodě z pohledu investic opravdu velkolepě. Hned
v prvním lednovém týdnu Vláda ČR
schválila podporu obnovy vodohospodářských soustav, přičemž přímo pro Náchod to představuje 170 mil. Kč na rekonstrukci přivaděče, dalších 50 mil. Kč pak
pro VaK Hradec Králové. Málokdo si totiž dnes už umí představit, že by nemohl doma otočit kohoutkem, ze kterého
mu poteče pitná voda. Ta patří k základním životním potřebám a platí to dvojnásob v současné době, kdy stále více hrozí možná sucha. Je proto nutné udržovat
naši vodovodní síť v té nejlepší kondici.
To znamená obrovské investice pro obce
i lokální společnosti starající se o vodovody a kanalizace. Například v Náchodě
jsme v loňském roce za osm milionů korun postavili v příměstské části Pavlišov
nový vodojem, který nahradil čtyřicet let
starého předchůdce v havarijním stavu.
„Obdobných akcí nás čeká čím dál tím více.
Proto mám radost, že Ministerstvo zemědělství vytvořilo samostatný dotační program
na rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav. Díky tomu
budou mít obyvatelé Náchodska a celého regionu jistotu, že nezůstanou bez pitné vody
ani v období sucha,“ vysvětlil Jan Birke, starosta Náchoda, poslanec PČR a také mís-

topředseda Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury.
Další velkou investicí státu, konkrétně
Ministerstva kultury ČR (potažmo NPÚ),
je revitalizace zámeckého kopce za 160
mil. Kč, jejíž příprava rovněž spěje do finále. 10. ledna 2020 byla vyhlášena soutěž na dodavatele a zahájení realizace je tak
již otázkou jen několika týdnů.
A v neposlední řadě tolik skloňovaný
obchvat Náchoda. Urychlujeme projednávání majetkoprávních úkonů a konkrétní jednání s vlastníky pozemků a staveb v trase stavby. Dle informací ŘSD je
na letošní rok je připraveno 150 mil. Kč
na výkupy. Ambicí státu je realizovat v letošním roce výkupy 2/3 potřebných pozemků.
S tímto objemem plánovaných investic,
které spolu se 160 miliony korun na letošní investice města (např. sběrný dvůr,
most v Bělovsi, sportovně-kulturní centrum na Babí, modernizace dopravního hřiště a mnoho dalších), a s investicí
společnosti innogy do náchodské teplárny přes čtvrt miliardy (250 mil.) korun,
se blížíme téměř k jedné miliardě korun
na rozvoj nejen našeho města, ale celého regionu!
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Prvním náchodským
občánkem roku 2020 je Vincent
Na první náchodské miminko jsme si
počkali až do soboty 4. ledna 2020, kdy
se v 11:05 v náchodské porodnici narodil
chlapeček Vincent s mírami 2580 gramů
a 45 centimetrů.
Každoročně mamince s trvalým pobytem v Náchodě, které se narodí první
miminko v novém roce, přicházejí ještě
do porodnice popřát představitelé města
Náchoda. V úterý 7. ledna 2020 navštívi-

li maminku malého Vincenta starosta Jan
Birke a místostarostové Pavla Maršíková
a Jan Čtvrtečka a popřáli k jeho narození. Kromě květiny předali mamince prvního náchodského občánka dárkový poukaz
k nákupu výbavy pro miminko v hodnotě 3000 Kč.
Celé rodině přejeme do nového roku
především pevné zdraví a mnoho společných radostných chvil!

Vodní záchranná
služba aneb „vodníci“ v Náchodě
Sídlí v náchodském Autodružstvu
na Pražské ulici, mají oranžové kombinézy a bílé sanitky s červeným pruhem
a obrázkem záchranného kruhu na dveřích. Lékaři i prostý lid je nazývá familiárně vodníky.
Když je potřebujete, jsou vždy připraveni pomoci. A to nejen v akutních zdravotních situacích, zajistí i převoz k lékařskému ošetření.
Poslední rok spolupracují s náchodskou
radnicí také coby Senior taxi. A tím výčet
jejich služeb zdaleka nekončí. Jsou nedocenitelné a zaslouží si vřelá slova díků!
Při komunikaci s ústřednou uslyšíte
příjemný hlas, který i v napjaté situaci
umí uklidnit. Patři dvěma dispečerkám,

které zajistí, případně upřesní, dohodnutý termín a čas. Nedalo mi to a zašla jsem
se za nimi podívat. Jsou to sympatické
„vodnice“ a bezchybný provoz je bezpochyby i jejich zásluhou. Služeb záchranářů jsme už s manželem v různých situacích hojně využili.
Z výšky svého panelákového bytu vidím "vodníkům" tak trochu pod pokličku (na dvůr) a musím říci, že je tam často velmi rušno.
Považuji za vhodné celému „vodnickému“ kolektivu poděkovat za všechny dušičky, kterým pomohli, pomáhají a ještě
pomohou!
Renáta Klicperová, Náchod

Významná výročí náchodských pionýrů
V tomto roce si náchodští pionýři připomenou dvě významná výročí. V létě 1955
proběhl v Kamenci v Orlických horách jejich první tábor. Ten letošní od 5. 7. do 25.
7. 2020 tedy bude po šedesáté páté.
Zároveň mateřská organizace Pionýr
oslaví 30 let od obnovení samostatnosti,
které proběhlo v roce 1990. Pionýr již jednou ve své historii samostatnost vyhlásil, bylo to v roce 1968, bohužel o ni pak
znovu na dlouhý čas přišel. Samostatnost
v kontextu Pionýra znamená nezávislost
na jakékoliv politické straně či nadřízené
organizaci mládeže.
Bližší informace k výročí a termíny doprovodných akcí naleznete na stránkách
www.pionyr.cz a na FB @Pionyr.cz

Přihlášky na tábor Kamenec 2020 jsou
ke stažení na www.kamenec.pionyr.cz
a na FB @lptkamenec

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
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V prosinci 2019 se narodilo:
17 náchodských občánků

Škvorečtí v Knihovně
Václava Havla
Ani letos nebyla tradice trvající od roku
2013 a připomínající úmrtí slavného spisovatele přerušena. V úterý 7. ledna 2020
uspořádala Knihovna Václava Havla
ve spolupráci se Společností Josefa Škvoreckého, českým centrem Mezinárodního P.E.N. klubu a Vysokou školou kreativní komunikace akci s tradičním názvem
Čtení pro Josefa Škvoreckého. Účastníci tentokrát dostali nezávazné zadání
– korespondence manželů Škvoreckých.
V průběhu tří hodin zazněly texty řady
dopisů doplněné dalšími ukázkami z jejich knih. V rámci večera byl vytvořen
prostor i pro hudbu, která nerozlučně
k oběma Škvoreckým patří. Součástí byla
i výstava Prima sezóny Josefa Škvoreckého, jejímž autorem je Václav Krištof.
Čtení zahájili spisovatel Jáchym Topol
(programový ředitel Knihovny VH) a Václav Krištof (předseda Společnosti Josefa
Škvoreckého a vedoucí katedry literární tvorby na soukromé Vysoké škole kreativní komunikace). Po nich následovali
studenti Gymnázia Botičská s dramatizací Prima sezóny a poté již jednotliví aktivní účastníci se svými připravenými literárními či hudebními příspěvky. Sešla
se řada zajímavých osobností – kulturní
publicistka a básnířka Radana Šatánková
s textařkou a muzikantkou Julií Gübelovou, která zahrála na saxofon, literární
historici manželé Michal a Alena Přibáňovi, písničkář a publicista Vladimír Merta (viz foto), nakladatelka a publicistka
Markéta Mališová, literární kritik Vladimír Just, malíř Tomáš Císařovský, spisovatelka Zuzana Špůrová, flétnistka Markéta Stivínová a na závěr písničkář, básník
a předseda českého centra Mezinárodního P.E.N. klubu Jiří Dědeček, který i zpíval.
Je dobře, že v posledních letech je „čtení“ věnováno oběma manželům Škvoreckým. Vždyť po dlouhou řadu let tvořili
úžasný lidský a spisovatelský pár. Jsem
přesvědčena, že jeden bez druhého by nedokázali to, co spolu.
Lydia Baštecká

ÚNOR

Doufám, dokud dýchám…
Spero dum spiro…
Před Vánocemi 2019 vyšlo druhé
doplněné vydání knihy Věry Vlčkové: Doufám, dokud dýchám… Osudy pěti žen, které přežily holocaust.
Již v prvním vydání v roce 2006
autorka knihy koncipovala jednotlivé příběhy podle základního kompozičního záměru: sledovat co největší
autentičnost a konkrétnost vzpomínek, odvíjejících se od doby šťastného rodinného života mladých dívek,
vlastně ještě dětí, a mladé matky,
k pokořující krutosti při zařazení
do „podřadné rasy“, prožitky nejistoty, ohrožení, následné deportace do neznámého a nepřátelského
prostředí v těžko pochopitelném labyrintu koncentračních táborů, duševní a fyzické utrpení s neustálou hrozbou smrti. Osvobození, ztráty nejbližších členů rodiny a přátel, návraty do ne
vždy vstřícného ovzduší v poválečném domově, to vše zachycují jejich životní peripetie nesoucí nejen individuální, ale celospolečenský charakter doby.
Příběhy Evy Reichové, provdané Zelené a Věry Bondyové, provdané Löwenbachové – Feldmanové z České Skalice, Marie Spitzové, provdané Vítovcové z Prahy, Evy Hejzlarové, provdané
Koubkové a Věry Bayerlové, provdané Tomanové z Náchoda nejsou románová vyprávění, ale reálné výpovědi o smutných, až
tragických životních zážitcích.
Již první vydání knihy výstižně ocenil náchodský rodák, spisovatel Josef Škvorecký:
„Osudy žen, které se dopustily zločinu „neárijského“ původu, jak
je zachytila Věra Vlčková, se velmi čestně zapíší do dnes už rozsáhlé
literatury o Holocaustu. Autorka ponechala všechny výpovědi, tak
jak je slyšela, nevylepšované, neuhlazované. Výsledek je syrové svědectví, které má punc autenticity a čtenářský dopad víc ohromující,
než kdyby se Věra Vlčková uchýlila k literárním trikům. Kniha víc
než pozoruhodná. Každému, kdo ji přečte, uvízne nadlouho v paměti.“ Toronto, 6. května 2006
Knihu provází zajímavá dokumentace – fotografie, obsáhlý
poznámkový aparát, jmenný rejstřík a výběr z literatury a pramenů. Dojemné jsou publikované Dopisy, které nedošly cíle…
literární tvorba dívek z terezínského dívčího „heimu“ (Domově
L 414) psaná v květnu 1944 vzdáleným maminkám ke Dni matek.
Nové vydání knihy může být i připomenutím 27. ledna Dne
památky obětí holocaustu. V tento den si připomínáme jednu
z nejtragičtějších kapitol evropské historie, je to datum osvobození koncentračního tábora v Osvětimi v lednu 1945. Během
jara téhož roku pak byly postupně osvobozovány další nacistické koncentrační tábory, kde přežily již jen nepatrné zbytky většinou židovských vězňů. Ať se podíváme do historie kteréhokoliv českého či moravského města, zjistíme, že se tam již židovští
obyvatelé nevrátili.
V Náchodě samém patřili židovští občané k významné složce
obyvatelstva, prolínali celým hospodářským a společenským životem, splývali do značné míry s domácím obyvatelstvem, byli
členy nejrůznějších spolků a organizací, hlásili se k české národnosti. Mnozí z nich ani příliš necítili své židovské kořeny. Pro určení „židovského původu“ však byla rozhodující příslušnost již
prarodičů k židovské náboženské obci. Vedle toho byli tzv. míšenci, kteří byli považováni za položidy, zvláštní bylo postavení smíšených manželství nebo manželství mezi tzv. míšenci. Ti
všichni byli postiženi nacistickou ideologií.
Z východních Čech odjely v prosinci 1942 do Terezína dva
transporty – 14. 12. 1942 transportem označeným Ch bylo z Náchoda deportováno 256 osob, zahynulo jich 240.
Ten lednový den by pro nás neměl být jen připomínkou dost

KOMORNÍ HUDBA, NOVÁ KNIHA
vzdálené historie, zvláště když jejích svědků již mnoho nežije.
A bohužel se dostává hlasu i popíračům holocaustu. Udržujme
si paměť na hrozné bezpráví, nelidskost, krutost, minulost, která bohužel i v současnosti má na světě své obdoby.
Pozn. redakce: Knihu vydalo Nakladatelství Pavel Mervart, Červený
Kostelec v roce 2019. Knihu lze zakoupit v knihkupectví v Náchodě
Na Kamenici, nebo objednat na adrese www.pavelmervart.cz.

Stolní kalendář věnovaný
Němcové a Škvoreckému
V Novém Městě nad Metují vydalo grafické studio Atelier Duplex na letošní rok pozoruhodný kalendář nazvaný Nové Město nad Metují a okolí a spisovatelské osobnosti regionu. Je věnovaný Boženě Němcové a Josefu Škvoreckému. Jeden ani druhý
s Novým Městem moc společného nemají. Každý patří do jiného století, způsob jejich psaní je samozřejmě diametrálně odlišný. Ratibořice v první půli 19. století a Náchod poloviny 20. století je také těžko srovnávat. I jejich sociální, rodinný původ je
zcela rozdílný. Vnějšně je nespojuje vlastně nic. Dětství a mládí prožila B. Němcová v Ratibořicích, Škvorecký v Náchodě. Dílo
jednoho ani druhého by ovšem nebylo tím, čím je, nebýt onoho
„genia loci“ rozhodujícího životního období, které jejich pohled
na svět i jejich dílo tak výrazně ovlivnilo. Nebýt ratibořického
dětství, nevznikla by Babička ani řádka dalších prací Němcové.
Byla by tak známou, velkou spisovatelkou, kdyby nenapsala Babičku? Stejně tak bez náchodských prožitků Josefa Škvoreckého
by nemohli být napsáni Zbabělci ani Prima sezona a další díla.
Co tedy oba autory spojuje, je hluboké ovlivnění místy – regionem. A kalendář kvalitně připomíná jak půvabná místa Náchodska, tak obě velké literární osobnosti. Přesahuje tradičně dobrou úroveň běžných stolních kalendářů. Dík za zajímavý nápad
i jeho realizaci.
(AF)
Pozn. redakce: Kalendář lze zakoupit v knihkupectví Horová v Palackého ulici a ve Škvorecký Café v Komenského.

Pozvánka na besedu
Ve čtvrtek 13. února 2020 v 18.00 hodin se v přednáškovém
sále Divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě koná beseda historika
a spisovatele Richarda Švandy na téma Ztracené a zaniklé umělecké památky Náchodska. Na této besedě si popovídáme o zániku památek od středověku po současnost. Popovídáme si o významných krádežích uměleckých předmětů, likvidaci kostelních
zvonů během obou světových válek, necitlivé zásahy do architektury během budování socialismu a mnohém dalším.

Komorní hudba zve…
Březnový koncert, který se koná v Beránku ve středu 5. března, připomene
dvě významná hudební výročí – 130
let od narození Bohuslava Martinů,
od nějž zazní Variace na slovenskou
píseň, a 250 let od narození Ludwiga
van Beethovena, který bude zastoupen svou největší sonátou č. 3 A dur.
V druhé polovině koncertu program
doplní překrásná romantická sonáta Sergeje Rachmaninova. Všechny skladby provede duo Jan Páleníček, přední český violoncellista,
a Jitka Čechová, vysoce oceňovaná klavíristka. Nenechte si ujít světovou hudbu v podání umělecké dvojice, u níž je pozoruhodné hudební splynutí duší, emocionální náboj a hluboká expresivita projevu. Koncert slibuje mimořádný hudební zážitek.
Za výbor KHN Lydia Baštecká
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BĚLOVES, VÝROČÍ

Ohlédnutí za rokem 2019
pohledem běloveského kronikáře
Rok 2019 je nenávratně za námi a my
stojíme na prahu roku nového. Tento článek vychází v únoru, kdy již máme jeden měsíc za sebou. Rádi bychom se proto zamysleli nad tím, co rok 2019 přinesl
a jaké jeho události zanechaly stopu v životě v Bělovsi.
Prvně je nutné vzpomenout pana Antonína Samka, který nás 16. října ve věku
80 let opustil. Měl jsem tu čest jej poznat
osobně. Jeho vlastivědná práce, kterou věnoval Bělovsi, je velmi inspirativní a bude
pro budoucí generace úctyhodnou základnou informací o dějích minulých.
Dnes si již málokdo uvědomí, že v roce
1950 došlo ke sloučení Bělovse do tzv. Velkého Náchoda. Do té doby byla Běloves
samostatnou obcí, známou svými lázněmi. Dnes po 70 letech si můžeme dovolit
tvrdit, že se situace pro Běloves zlepšuje. Jednak se podařilo městu Náchod otevřít areál Malých lázní a zároveň se konečně našel investor pro Velké lázně,
jenž snad dokáže obnovit jejich zašlý věhlas, kdysi daleko přesahující hranice naší
vlasti. A ještě jedna dobrá věc se podařila. Začátkem září byla slavnostně předána k užívání budova celního úřadu, kde
našli nové kanceláře celní úředníci. Zároveň byla v interiéru umístěna i malá expozice věnovaná událostem, jež se u této
budovy odehrály v k větnu 1945. Jak poznamenal při slavnostním otevření pan
starosta Birke, její oprava byla velmi důležitá, neboť tato stavba je první budovou
města, kterou návštěvníci jedoucí z Polska v Náchodě uvidí. Díky její rekonstrukci se tak vjezd do Náchoda stal více reprezentativním.
Velkou radost máme ovšem z toho, že
v Bělovsi působí spolky, které zde vyvíjí aktivní činnost pro veřejnost a pořádají kulturní i sportovní akce. Jako kronikář Sboru dobrovolných hasičů Běloves
jsem svědkem obrovského úsilí, které sestry a bratři hasiči věnují nejenom soutě-

žím a práci s mládeží, ale i toho, co dělají pro Běloves a okolí. Stačí jen namátkou
zmínit pálení čarodějnic s kulturním programem, železnou neděli, předsilvestrovský ohňostroj u hasičské zbrojnice a mnohé další.
Na tuzemském i mezinárodním poli
v hasičském sportu pak Běloves a Náchod
reprezentují čtyři členové sboru. Jmenovitě Patrik Kligl, Bára Punarová, David
a Pavel Hoffmanovi. Všichni zmiňovaní
se v loňském roce zúčastnili krajských
a celostátních soutěží, z nichž si přivezli cenné kovy a poháry, čímž jsou především vzory pro dorůstající mladé hasiče.
Nemůžeme rovněž opominout Klub
vojenské historie Náchod, který si v roce
2019 připomněl již 30 let od svého založení, a zvelebování pěchotního srubu Březinka. V loňském roce připravili členové klubu pro návštěvníky řadu
novinek. Např. zrekonstruovali čerpadlo na vodu, na které přidělali i elektrický pohon, či přibyla možnost vystřelit si
z těžkých kulometů. Samozřejmě ne naostro. Loňským rokem však členové KVH,
ale i všichni ostatní, kteří znali Aleše Horáka, také vzpomněli, že uplynulo již 10
let od chvíle, kdy navždy odešel. Aleš Horák zůstává v naší paměti jako výborný
kamarád, skvělý učitel, odborník na opevnění a předseda KVH Náchod. Na jeho památku byl u srubu Voda v Bělovsi umístěn pomníček.
Vážení čtenáři, účelem tohoto článku
nebylo podat úplný a vyčerpávající pohled
na dění v Bělovsi, nýbrž učinit ohlédnutí
především za těmi momenty a událostmi,
které z pohledu kronikáře považuji za důležité. Přejme si, aby letošní rok 2020 opět
přinesl řadu pozitivních událostí a velmi málo těch, které by zanechaly šrámy
na duši jak Bělovse, tak jejích obyvatel.
Richard Švanda, kronikář příměstské
části Běloves a kronikář SDH Běloves

Únorová výročí
V únoru 1910 propukla krize bavlnářského průmyslu, která postihla i náchodské továrny. Výroba klesla o třetinu, plný provoz byl obnoven až v říjnu.
2. 2. 1930 se v Náchodě narodil hudební skladatel a sbormistr, profesor pardubické konservatoře Miroslav Raichl,
absolvent zdejšího gymnázia, čestný člen Hronu. 2. 2. 1955 se narodila
v Náchodě výtvarnice, básnířka a publicistka Olga Szymanská. 5. 2. 1820
bylo ve Vídni pokřtěno jménem Barbora děvčátko, jehož matkou byla „Theresie des Georg Nowotny Tochter“ (Terezie, dcera Jiřího Novotného). Jméno
otce v původním matričním zápise
není uvedeno. Z tohoto děvčátka vyrostla Božena Němcová, naše velká
spisovatelka i velká žena. Na základě
křestního zápisu, na němž není uvedeno datum narození dítěte, se uvádí jako
datum narození den před tím, tedy
4. únor 1820. V létě toho roku se matka
i s malou Barunkou a budoucím manželem Johanem Panklem přistěhovali
do Ratibořic. 6. 2. 1920 zemřela v Praze dcera B. Němcové Dora (Theodora)
Němcová, když přijela z Jičína k oslavě výročí matčina narození. Pohřbena
byla 10. 2. do jejího hrobu na Vyšehradě. 11. 2. 1955 se uskutečnil první přímý sportovní televizní přenos u nás,
hokejové utkání se Švédskem.
12. 2. 1885 se narodil malíř Josef
Wenig, autor rozměrných triptychů
v malém sále městského divadla, zobrazujících dějiny Náchoda. 15. 2. 1955
zemřel sochař a medailér Otakar Španiel, jaroměřský rodák, tvůrce bartoňovských plaket a několika bust na našem hřbitově. 18. 2. 1925 se narodil
PhDr. Boris Mědílek, přední český bibliograf, absolvent zdejšího gymnázia,
spolutvůrce knihy Swing na malém městě. 18. 2. 1980 zemřel v Krkonoších při
natáčení filmu Krakonoš a lyžníci herec Václav Lohniský. 20. 2. 1790 předčasně zemřel císař Josef II., s jehož reformami si zejména nižší společenské
vrstvy slibovaly zlepšení životních poměrů. Na setkání s ním vzpomíná babička, titulní postava nejznámější, nejčastěji vydávané české knihy, poprvé
vydané v roce 1855 (tedy před 165 lety).
22. 2. 1920 se narodil pedagog-matematik František Weyr. Pocházel ze starého náchodského rodu. (Weyrova ulice vychází z náměstí u Slovana.) 26. 2.
1990 byla podepsána dohoda o odchodu sovětských vojsk z našeho území,
významný dokument našich soudobých
dějin. 28. 2. 1950 zemřel sochař Karel
Dvořák, jehož plastiky zdobí průčelí
náchodské knihovny.
(AF)

Z HISTORIE
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Zaniklé historické stavby v Náchodě
2. Bývalá rychta a šatlava čp. 60
Rychta vznikla v Náchodě asi nedlouho po jeho založení
v rámci postupného konstituování města a právního vztahu
mezi ním a vrchností. Začínající městské soudnictví v Náchodě
se zřejmě řídilo podle tzv. magdeburského práva, neboť odvolacím městem v 16. století bylo královské město Hradec Králové.
Hlavním představitelem vrchnostenské moci ve městě byl rychtář. Byl to především soudce a pravděpodobně po určitou dobu
i jediný subjekt, který vykonával v rodícím se městě Náchodě
správu. Teprve postupně – zde asi v průběhu 14. století – se vytvářel jeho protipól, městská samospráva tvořená městskou radou složenou z konšelů.
Rychta jako veřejný objekt – místo policejní správy – se objevila již v původním rozměření městských parcel. Původně snad
zabírala celou nárožní parcelu do náměstí (dnešní čp. 59). Úřad
rychtáře se náchodští snažili po vzoru královských měst získat
do svých rukou nejpozději v průběhu první poloviny 15. století, a když se jim to povedlo, přední dům rychty oddělili a prodali
do soukromých rukou. V zadním
objektu šatlavy (dnes čp. 60 v Tyršově ulici) pak zřídili mnohem
skromnější novou rychtu.
Původně vrchnostenský rychtář se tak následně stal výkonným orgánem městské rady, resp.
dříve zvaného konšelského soudu, a soudobým velitelem „městské policie“ (tedy biřiců a pacholků a i kata, neboť Náchod měl
i hrdelní právo). Volili ho sami
měšťané a potvrzoval pán města
a zároveň panství. První doložený městský rychtář Jan Pipoň je
uveden v prvním zápisu nejstarší dochované náchodské městské knihy k r. 1442. Rychtáři byl
k ruce písař, který psal zápisy také
purkmistrovi a konšelům. Činnost
rychtáře byla přitom různorodá,
prověřoval cizí a podezřelé osoby, projednával různé civilní spory měšťanů, zároveň řešil trestní
činnost, spáchanou na území města Náchoda včetně jeho předměstí a poddaných vesnic, účastnil
se výslechů provinilců včetně výslechů útrpným právem, organizačně zajišťoval i popravy odsouzených (např. se dochovala
tzv. smolná kniha se záznamy těchto výslechů).
Zdejší rychta se připomíná poprvé v r. 1465 a od počátku 16.
století, kdy se objevuje v městských pozemkových knihách, přecházela vždy do dočasného majetku aktuálního městského rychtáře. Původně to byl asi jednopatrový dřevěný dům s pavlačí
a velkou místností v přízemí. Nejstarším doloženým majitelem
rychty je starý rychtář Václav, od kterého ji v r. 1501 koupil za 32
kopy míšeňských grošů nový rychtář Václav Pivnička.
K vykonávání své trestní pravomoci měl městský soud k dispozici základní technické vybavení. Byla to především šatlava
ve dvoře za rychtou, kde byly zajišťovány podezřelé osoby a výjimečně trestány menší delikty. Šatlavu zřizovalo a udržovalo
město. Záznam o její stavbě pochází z r. 1544, zásadní přestavba z kamene proběhla v r. 1603. Po ní měla šatlava podobu velké
klenuté místnosti s dvěma odděleními, ve zdech se nalézaly výklenky pro ukování provinilců. Asi již kolem poloviny 17. století byla šatlava přemístěna do nové budovy radnice, kde byly pro
ni v r. 1754 zřízeny nové prostory.

V polovině 17. století, v období pobělohorském, byl kromě tradičního městského rychtáře nově zřízen knížecí rychtář. Ten měl
ale jiné pravomoci, v zastoupení majitele města a panství jako
důvěrný vrchnostenský úředník dohlížel na činnost a složení
městské rady, dbal, aby členové rady co zástupci města jednali v souladu s novými nařízeními panovníka a zároveň, aby byli
poslušní a loajální vůči své „milostivé“ vrchnosti (knížecího rodu
Piccolomini). Samozřejmě dohlížel i na činnost městského rychtáře. Obě tyto rychtářské funkce (knížecí a městský) byly zrušeny koncem 80. let 18. století v souvislosti se zřízením regulovaného magistrátu.
Zřejmě počátkem 18. století nebo již dříve byl tento dřevěný
objekt stavebně upraven do podoby zděné barokní jednopatrové budovy s průčelím o dvou okenních osách obrácené do ulice
od Krajské brány (viz přiložený obrázek). V přízemí se nacházel
hlavní vstup s jednoduchým pravoúhlým ostěním, patrová část
byla oddělena štukovým pásem
s obdélnými vpadlinami. Průčelí
zakončoval tabulový štít s malým
oknem, půlkruhovým nástavcem
a volutovými křídly, na jeho vrcholu a po stranách ho zdobily
kamenné koule. Na levé straně
směrem ke klenutému průjezdu
do dvora přiléhal k budově nižší
přístavek završený volutou s další
kamennou koulí a s malou pavláčkou na dvou kamenných krakorcích spojenou dřevěnnými schody
přímo s šatlavou. Na ni byli údajně
vyváděni potrestaní zločinci a zde
jim čteny rozsudky soudu.
Tehdy – na počátku 18. století –
byla budova asi již bývalé rychty
(označení „rychta“ se již v soudobých zápisech pozemkových knih
neuvádělo) ve vlastnictví zdejšího
souseda a vrchnostenského úředníka (obročního, důchodního písaře) Jana Prokůpka. Po jeho smrti
ji dne 29. 3. 1734 koupil Jiřík Ludvík, t. č. purkmistr a spolu radní
města. A dne 28. 11. 1746 ji získala do vlastnictví Marie Josefa Morrová, manželka vyššího vrchnostenského úředníka (knížecího purkrabího). Tehdy k budově
patřily ještě zahrádka, dvoreček, maštal a chlév. Poté 11. 6. 1759
koupil dům obchodník Karel Matěna, jenž tu nechal zřídit kupecký krám a obchodoval odtud i s pražskými kupci. Dne 4. 5.
1775 se novým majitelem stal Josef Hejzlar, povoláním mydlař.
Ten zde prožil se svou rodinou dalších 55 let a stal se poměrně
zámožným měšťanem. Proto se po jeho smrti v r. 1830 lidově říkalo tomuto domu Hejzlarovský.
V nezměněné podobě stál dům čp. 60 až do r. 1899, kdy byl
zbořen. Staveniště pak bylo prodáno manželům Antonínu a Boženě Hofmanovým, kteří zde v r. 1905 postavili nový dvoupatrový dům s eklektickou fasádou s novorenesančními prvky.
Projevují se zejména ve druhém patře, kde jsou všechna čtyři půlkruhem sklenutá okna rámována plastickými šambránami ve tvaru renesančních portálků. Od r. 1914 patřil dům manželům Čeňkovi a Františce Hurdálkovým. Přízemí, původně se
dvěma obchody, bylo upraveno ve třicátých letech 20. století.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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INFORMACE Z RADNICE

Chodník v ul. Ryšavého, Babí u Náchoda
Město Náchod v letošním roce plánuje v ulici Ryšavého v úseku od č.p. 178 po hasičskou zbrojnici Babí výstavbu nového chodníku pro pěší včetně stavebních úprav stávajících samostatných
sjezdů a nových sjezdů a částečně stavební úpravy stávajícího
chodníku.
V rámci stavby bude provedeno povrchové odvodnění stávající místní komunikace a nového chodníku zasakováním a do stávající jednotné kanalizace a výsadba stromů.
Stávající chodník je s krytem z betonové dlažby 30/30 cm, povrch je silně nerovný. V začátku úpravy je chodník nový, s povrchem ze zámkové dlažby. Od vozovky je oddělen obrubou z žulových kostek velkých, s výškou hrany 0–30 mm, v začátku úpravy
obrubníkem betonovým s výškou hrany 100 mm. Stávající chodník neobsahuje bezbariérové prvky. Zbývající úseky řešené trasy
jsou bez zpevněných chodníků. Přidružený prostor je zde tvořen travnatými plochami. Chůze pěších se musí odehrávat na vozovce. Přilehlá vozovka je obousměrná dvoupruhová, o proměnné šířce 4,73–6,01 m.
Celková délka nového chodníku včetně rozjezdů a chodníkových přejezdů bude 523,40 m. Základní šířka chodníku bude

Nové projekty a investice
v lázních Běloves jsou připraveny
Ve čtvrtek 16. ledna 2020 se sešel starosta Jan Birke a místostarosta Jan Čtvrtečka s novými majiteli lázní v Bělovsi, zástupci společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Součástí pracovního týmu je za město Náchod také radní MUDr. Jan Falta
a ing. arch. Aleš Krtička.
„Na konci loňského roku jsme se dohodli, že se budeme v tomto
formátu scházet pravidelně, abychom se vzájemně informovali o plánovaných investicích a záměrech,“ upřesnil důvod setkání starosta
Jan Birke a dodal: „Máme jednoznačně společný zájem, a to vrátit
běloveskému lázeňství opět punc, který si historicky zaslouží. Tady
není čas se navzájem překvapovat, ale především spolupracovat, abychom se posouvali dopředu.“
Město Náchod v polovině prosince loňského roku slavnostně
otevřelo areál Malých lázní a zahájilo provoz zimního pítka. V letošním roce je připravena výstavba nového mostu v ulici Na Horním Konci, který propojí s dostatečnou kapacitou areál Malých
lázní s územím na druhém břehu řeky Metuje. Tady do budoucna plánuje město Náchod vybudovat lázeňský park, celkově se
tak propojí lokalita Malých lázní s prostorem původních lázní,
dnes v rukou nového majitele. „Představili jsme aktuální projekty města, stavbu nového mostu i plány pro lázeňský park. Jsme připraveni jako město v tomto území investovat cca 120 mil. Kč během
následujících dvou let a podpořit tak i soukromé investory na jejich
podnikatelském startu v Náchodě,“ dodal Birke.
„Návrat lázeňství do Náchoda po více než 23 letech má rozhodně
smysl pro budoucnost celého regionu a i podle prvních ohlasů jak

Elektrocentrála pro náchodské hasiče

1,55 m včetně bezpečnostního odstupu od vozovky, povrch chodníku, chodníkových přejezdů a odpočinkové plochy bude z betonové dlažby zámkové 200x165 mm, povrch vjezdových pásů
šířky 60 cm do 2 garáží u řadových garáží bude z vegetačních zatravňovacích tvárnic 60x40 cm. Úprava povrchu některých vjezdů bude ze štěrkodrti nebo z asfaltu.
Nová trasa chodníkového pásu přispěje k vyšší bezpečnosti chodců, kteří v současné době musí užívat k chůzi okraj vozovky a propojí stávající úseky chodníku pro pěší. Stavba svými
parametry bude zajišťovat pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve smyslu vyhl. č. 398/2009 Sb. (Vyhláška
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).
Na výstavbu chodníku bude předložena žádost o dotaci do výzvy MAS Stolové hory, z. s. v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) s názvem „12. výzva MAS Stolové
hory – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava – I“.
Předmětem
projektu
Technika
pro
integrovaný
záchranný
systém
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011316 je pořízení elektrocentrály, která bude sloužit k akceschopnosti
jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod v mimořádných situacích.

Elektrocentrála umožní v nenadálé situaci např. nouzové osvětlení hasičské zbrojnice, dobíjení aut,
svítilen, vysílaček, svolávání hasičů, zajištění funkčnosti vrat a dveří při výjezdu vozidel.
Dodavatelem elektrocentrály - dieselagregátu EPS83TDE včetně kapoty a koleček s madly v ceně
172 667 Kč vč. DPH je firma ANCER UPS, s.r.o., Jinočany

Projekt na pořízení elektrocentrály byl předložen prostřednictvím Místní akční skupiny Stolové hory,
z. s.
Projekt je spolufinancován z EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu.

Více informací k výstavbě chodníku v ul. Ryšavého naleznete
na http://www.mestonachod.cz/ v Aktualitách.

podnikatelů, tak obyvatel a návštěvníků Náchoda, to byl jednoznačně krok správným směrem,“ vysvětlil místostarosta Jan Čtvrtečka.
Podrobnou debatu vedli všichni zúčastnění k již konkrétní podobě území, plánování vedení příjezdových cest, umístění objektů i zeleně. Realizaci investičních záměrů nového soukromého
vlastníka bude předcházet demolice stávajících objektů zchátralých lázní.
„Demolice bude probíhat ve dvou etapách, první plánujeme zahájit v květnu letošního roku, druhou pak v listopadu,“ upřesnil
předseda představenstva Priessnitzových léčebných lázní Michal Gaube.
Smyslem pravidelných setkání zástupců města se soukromými vlastníky je koordinace investic v lázeňském území Běloves,
což ve svém konečném důsledku povede ke zrychlení výstavby
a obnovy starých lázní.
„Prospěch z toho můžeme mít nakonec opravdu všichni – občané Náchoda, turisté, lázeňští hosté i investoři,“ uvedl na závěr starosta Jan Birke.

ÚNOR

INFORMACE Z RADNICE

Stamilionová investice
sníží v Náchodě cenu za teplo
		Společný podnik města Náchod a innogy přispěje ke snížení
plateb obyvatel za teplo.
		Přechod z uhlí na zemní plyn snížil prašnost a zlepšil kvalitu životního prostředí v Náchodě.
Po třech letech intenzivních prací skončil projekt modernizace vytápění v Náchodě, který znamená přechod od zastaralé
uhelné technologie k využívání moderního a ekologického zemního plynu. V Teplárně Náchod byl v pátek 17. ledna 2020 slavnostně uveden do plného provozu nový plynový kotel. Dvě kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
budou spuštěny v nejbližších týdnech. Stomilionová investice
v rámci společného projektu společnosti innogy Energo a města Náchod obyvatelům města sníží cenu za teplo oproti roku
2019 o 20 Kč/GJ.
tepla v objemu 270 000 GJ a s roční plánovanou výrobou elektřiny na úrovni 6000 MWh.
„Jde o unikátní projekt v rámci celé České republiky, který zhodnocuje majetek našeho města. Náš podíl ve společném podniku s innogy bude přinášet nejen každoroční zisk z vyplacené dividendy, ale
rovněž nám umožní zajistit domácnostem stabilní ceny tepla. Za vše
mluví fakt, že meziročně každé odběrné místo ve městě v průměru uspoří zhruba tisíc korun,“ zdůraznil Jan Birke, starosta města Náchod.
Základní kapitál společnosti innogy Energetika Plhov-Náchod
je 128,8 milionu Kč. Z toho podíl innogy Energo dosahuje 119,8
milionu Kč a podíl města 9 milionů Kč, což představuje hodnotu
majetku města vloženého formou výměníkových stanic oceněných znaleckým posudkem. Vlastnické podíly tak činí 93 % pro
innogy Energo a 7 % pro město Náchod.

„Od roku 2017 jsme do spolehlivé, bezpečné a ekologické výroby
tepla a optimalizace rozvodů investovali přes čtvrt miliardy korun.
Výsledkem je, že Náchod se zbavil vysoké emisní zátěže, hluku a prašnosti. Oproti ročnímu spálení 900 vagonů uhlí, což odpovídá emisím
ve výši dvou tun prachových částic, se využívá zemní plyn, který výrazně přispěl ke zlepšení kvality ovzduší v Náchodě a jeho okolí,“
uvedl Jiří Šimek, jednatel společnosti innogy Energo.
Závěrečnou fázi modernizace vytápění v Náchodě realizovala
společnost Tenza, která poskytla kompletní záruky na dobu čtyř
let. Investorem byla společnost innogy Energetika Plhov-Náchod,
která je společným podnikem innogy Energo a města Náchod.
Innogy Energo za více než 60 milionů Kč zrekonstruovala teplovody v městské části Plhov o délce téměř pěti kilometrů, innogy
Energetika Plhov-Náchod zainvestovala zdroje s roční výrobou

Město Náchod
na veletrhu ITF Slovakiatour
Ve dnech 23.–26. 1. 2020 proběhl v Incheba Expo Bratislava
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu ITF Slovakiatour. V letošním roce jsme poprvé prezentovali město Náchod na zahraničním veletrhu, a to v rámci turistické oblasti Kladské pomezí
ve společném stánku východních Čech. Hlavní téma roku 2020
je zaměřeno na hrady a zámky v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, z tohoto důvodu letošní stánek připomíná interiér
šlechtického sídla.
Zájem návštěvníků veletrhu byl převážně o přírodní atraktivity, blízké polské příhraničí, cyklostezky nebo možnosti ubytování. Sezona veletrhů pokračuje v rámci tuzemska i nadále – v únoru se pracovnice informačního centra vydají do Prahy, v březnu
pak do Jablonce nad Nisou a Hradce Králové.

9

10

INZERCE

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Město Náchod
Tajemnice městského úřadu vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na
obsazení funkce odborný pracovník / odborná pracovnice investic na odboru investic a rozvoje města
Náplň práce
Příprava a zajištění realizace jednotlivých investičních akcí menšího rozsahu, nebo části velkých investic, péče o památky města, jejich evidence, zhodnocení jejich technického stavu, zajištění oprav
Obecné předpoklady
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
dosažení věku 18 let
znalost jednacího jazyka
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Požadujeme
		v yšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní
zkouškou stavebního směru výhodou
		znalost zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění; zákona
č. 134/2016 Sb., v platném znění, zákona č.128/2000 Sb., v platném znění výhodou
praxe ve veřejné správě výhodou
řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič / řidička
dobrá znalost práce na PC
komunikativnost, samostatnost, vstřícný přístup
Nabízíme
pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup do pracovního poměru 01. 04. 2020, nebo dle dohody
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 14. 2. 2020.

Nabídka práce vhodná
pro studenty VŠ
Městské informační centrum – sezónní pobočka na Státním zámku v Náchodě a Infocentrum Malé lázně hledá do svého kolektivu kolegyni/kolegu na pozici pracovníka na období jarní i letní sezóny 2020.
Požadujeme:
orientování se v problematice cestovního ruchu,
aktivní znalost AJ a další jazyk výhodou,
zájem o kulturní a sportovní dění v regionu
spolehlivost, vynikající komunikační schopnosti, příjemné vystupování
Nabízíme flexibilní pestrou práci s přímým kontaktem s lidmi,
spolupráci na připravovaných akcích a projektech, praxi v oboru
cestovního ruchu. Jedná se o práci na DPP nebo DPČ.
Životopisy zasílejte na níže uvedený email nejdéle do 14. února 2020.
V případě zájmu nebo pro více informací kontaktujte p. Romana Touška, vedoucího odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu v Náchodě, tel. 491 405 287, e-mail: r.tousek@mestonachod.cz.

Saar Gummi
Saar Gummi vyrábí díly i pro elektroauta
Velkou pozornost vyvolal v loňském roce nástup
elektrické varianty vozů VW Golf iD3. Na úspěchu
elektroaut do značné míry závisí naděje na oživení
automobilového trhu a Saar Gummi Czech na typ iD3
dodává svá pryžová těsnění. Vybavovat bude i další
elektroauta, která přijdou na trh tento rok. Jako první od VW to bude model iD Crozz, po něm budou následovat i modely od AUDI a ŠKODA.
Od února budou linky v Červeném Kostelci vyrábět
vnitřní těsnění dveří pro nový PORSCHE Cayenne. První dodávky do závodu VW Bratislava budou pro verzi Basic, s výrobou pro verze Coupé pak firma počítá
od března.
Zajímavou zakázkou letošního roku budou díly na
nový model Hyundai Tucson, protože automobilka Hyundai dosud nepatřila mezi odběratele Saar Gummi.
Sériová výroba modelu Tucson by měla začít ještě le- pl tos.

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

• provozní elektrikář, mzda 40 000 Kč
až 45 000 Kč měsíčně,
• operátor/ka gumárenské výroby,
mzda 35 000 Kč až 37 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443

ŠKOLY
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ZŠ PLHOV
Školička „nanečisto“
(pro budoucí prvňáčky
ve školním roce 2020–
2021)
Zveme všechny budoucí prvňáčky do školy na čtyři vyučovací hodiny. Děti se seznámí s prostředím,
ve kterém stráví příštích několik let, vyzkouší si, jak dlouhá je vyučovací hodina
a co všechno mohou od školy očekávat.
Věříme, že Školička „nanečisto“ bude
vaše děti bavit, pomůže odstranit případné obavy ze školy a děti se na 1. třídu budou těšit.
Školičku povedou paní učitelky 1. stupně.
Termíny: vždy v úterý: 4. 2., 18. 2., 3. 3.
a 17. 3. od 15.00 do 15.45 (pokud se některé z hodin nezúčastníte, nic se neděje,
přijďte na tu další).
Pokud budete chtít přijít, dejte nám vědět na zsplhov@zsplhov.cz, 491427252,
731167465 (můžete přijít i bez předchozího ohlášení se). Těšíme se na vás.
Kolektiv učitelek 1. stupně
ZŠ Náchod-Plhov

moc užili. A aby ne, když dostali jedničku, sladkost, a ještě pro ně školáci v družině upekli perník.
Druhá část se bude konat 13. února.
Pro rodiče je připravena beseda na téma
“Školní zralost”, kterou povede Mgr. Martina Švecová.
Masopust
Na další únorovou akci pozvali předškoláci zase školáky. Bude to MASOPUST.
Na průvod masek s hudebními nástroji
zveme děti i rodiče ze ZŠ i MŠ v Bělovsi.
Žáci a učitelé ze ZŠ 1. máje

ZŠ BABÍ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v ZŠ Babí
dne 6. března 2020
Od 8–11 h a od 13–15 h
Přijďte všichni, rádi Vás školou provedeme.
ZŠ Pavlišovská Náchod, tel: 491 423 638
www.skolababiwebnode.cz

ZŠ BĚLOVES
Mateřská škola a Základní škola
V Bělovsi
Zvou srdečně rodiče a děti na

MASOPUST
20.2.2020
Začátek v 15 hodin u sokolovny
Přijďte v masce a s hudebním nástrojem

Jak se máme v Bělovsi?
Předškolák
V lednu se v naší škole v rámci dne otevřených dveří konala první část projektu
“Předškolák v Bělovsi”. Panáček Bělovesáček provedl děti i jejich rodiče po škole,
ukázal jim družinu, jídelnu i hřiště. Potom předal pan ředitel rodičům veškeré
informace o škole a odpověděl na jejich
dotazy. Předškoláci si zatím vyzkoušeli,
jak se sedí ve školních lavicích, ukázali
si, která ruka je pravá a levá a naučili se
krátkou básničku o tom, že ve škole si to

Zprávičky
z Masaryčky
Žáci z Masaryčky mají našlápnuto
na světové burzy…
(zatím jenom obrazně)
Koncem roku se naši žáci s nadšením
pustili do vzdělávacího programu „Finanční gramotnost“. Bylo jim umožněno
interaktivní a hravou formou nahlédnutí
do problematiky správy finančních prostředků a na příkladech jim byly představeny nové pojmy – věřitel, půjčka, úvěr,
hypotéka, pojištění, investice, včetně odlišení povinných, nutných a nezbytných
výdajů. Žáci si ve skupinách mohli prakticky vyzkoušet aplikaci nových poznatků, i s ohledem na různé potencionální
životní situace, takže jsou nyní připraveni čelit případným nástrahám finančního trhu – bude báječné, když se právě
díky projektu nedostanou nikdy do problémů s financemi… Těšíme se, že bude
projekt i v roce 2020 ve 4.–9. ročníku pokračovat díky péči ČSOB a že získané vědomosti a aplikované zkušenosti budou
prospěšné všem.
A opět jsme byli ve škole
ve městě Kudowa Zdroj…
V rámci realizace mezinárodního projektu „Visegrad Fund“ navštívili vybraní žáci 4.– 6. ročníků v partnerskou školu v Kudowa Zdroj – Slone a zúčastnili
se matematické soutěže, ze které si přivezli diplom a nástěnné hodiny za krásné

4. místo. Ty jsou umístěny v odborné učebně, ve které probíhá výuka polského jazyka (pro žáky i dospělé). Součástí tohoto projektu jsou i sportovní setkání žáků
obou škol podporující jejich sportování
a aktivity, mezi něž patří bruslení a plavání. Na nejbližší vzájemné setkání se těšíme
hned počátkem roku 2020.
Uvítali jsme mezi sebou
i budoucí prvňáčky.
V posledních dnech loňského roku navštívily naše prvňáčky děti z Mateřské školy v Březinově a Alšově ulici – v doprovodu
paní ředitelky a třídních učitelek. V hodinovém programu si prověřily jazykové
a matematické znalosti, procvičily jemnou motoriku na desce s moukou a vyrobily veselý obrázek pro rodiče. Na zdařilý
projekt bude navazovat program „Předškolák“, který je určen dětem navštěvujícím
poslední rok mateřskou školu a připravujícím se na slavnostní vstup do první třídy.
Hodinová setkání proběhnou v naší škole v únoru – březnu 2020. Setkání se školním prostředím je vždy báječnou podporou pro klidný a pohodový vstup do nové
životní etapy budoucího školáka.
Nezapomínáme
ani na starší spoluobčany.
Těžko se nechá slovy popsat radost z návštěvy našich žáčků v Domově důchodců.
Děti z 1. A a 2. A svým pásmem písní a říkadel potěšily nejedno srdce.
Připravujeme se na výlet do ANGLIE
V lednu 2020 se nejen jazykové, ale
i ostatní třídy zdokonalí v anglickém jazyce díky pečlivě vybranému programu
– Britin with Neil 1, který pro své žáky
vybrala učitelka cizích jazyků, Simona
Kuhnová.
Bojujeme proti kyberšikaně.
Koncem roku jsme měli možnosti využít i preventivní program, který nám
představil Mgr. Tomáš Hamberger. Témata, kterým se věnuje, se týkají především prostoru internetu, sociálních sítí
a hrozeb, které jsou spojené s digitálními
technologiemi. Návazný díl byl naplánován nejen pro žáky, ale i pro jejich rodiče.
Samotní žáci jsou z těchto besed nadšeni, protože se týkají témat, jež jim jsou
velice blízká. Poslední přednáška nazvaná „Aktuální problémy digitální doby“
zaujala všechny žáky sedmých ročníků,
pro které byla určena. „Líbilo se mi vše
na přednášce o kyberšikaně. Divil jsem
se, jak jsou lidi krutý ve světě internetu.“,
hodnotil program Nikolas. Marka zaujaly konkrétní případy. „Dozvěděl jsem se
o téměř strašidelném případě, kdy se holka stala obětí jednoho u kybergroomerů a bohužel byla zavražděna,“ doplňuje Martin.
A sportujeme a zdokonalujeme se
Sportovně naladění žáci se zúčastní
dvou zimních ozdravných pobytu v Krkonoších a v Orlických horách.
Pevně doufáme, že se oba pobyty budou nejen žákům, ale i pedagogům líbit,
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neboť i příštím školním roce plánujeme
pokračovat v úspěšném projektu jazykových a sportovních tříd.
A jak se na Masaryčce slavil
konec kalendářního roku?
Akademií, burzou plnou tvůrčích nápadů žáků, posezením s rodiči, poděkováním za spolupráci jim i městu Náchod
a společným pohledem do budoucna…
Takže dodatečně, ale o to upřímněji, jen
vše dobré v tomto magickém roce 2020!

Předškoláček
Předškoláček
2020
2020
1. Setkání - 20. 2. 2020 (16,00 – 17,00 hodin)

1. Setkání - 20. 2. 2020 (16,00 – 17,00 hodin)

První setkání rodičů s vedením základní školy zaměřené na seznámení se
První ŠVP
setkání
rodičů pro
s vedením
základní
s nabízeným
určeným
žáčky 1.
tříd. školy zaměřené na seznámení se
s nabízeným ŠVP určeným pro žáčky 1. tříd.

Prohlídka školní budovy, budoucí kmenové třídy, školní družiny i školní jídelny.

Prohlídka školní budovy, budoucí kmenové třídy, školní družiny i školní jídelny.

ZájmováZájmová
činnostčinnost
ve školní
družině – koutek šikovných ruček
ve školní družině – koutek šikovných ruček
2. Setkání
- 27. 2. -2020
– 17,0–hodin)
2. Setkání
27. 2.(16,00
2020 (16,00
17,0 hodin)
čísly v matematickém
koutku
Hrátky sHrátky
čísly vsmatematickém
koutku
odpoledne
naší tělocvičně
ZábavnéZábavné
odpoledne
v naší vtělocvičně
se školní psycholožkou zaměřená na téma:
SpolečnáSpolečná
diskuzediskuze
se školní
psycholožkou zaměřená na téma:
Školní zralost dítěte – předcházení školní neúspěšnosti
Školní zralost dítěte – předcházení školní neúspěšnosti
3. Setkání – 18. 3. 2020 (16, 00 – 17,00 hodin)

3. Setkání – 18. 3. 2020 (16, 00 – 17,00 hodin)

Návštěva v jazykovém koutku – hrátky s angličtinou

Návštěva v jazykovém koutku – hrátky s angličtinou

Beseda o třídách s rozšířenou výukou anglického

jazyka
Beseda o
třídách s rozšířenou výukou anglického
jazyka

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
dilo od zimního sportování, kdy se po celé
dopoledne věnovaly různým pohybovým
hrám a soutěžím v přírodě. Do přírody
se pak vypravily ještě jednou, aby zvířátkům do krmelce donesly, co společně
na podzim pod barevnými stromy nasbíraly. Své fyzické kondici, především však
psychické pohodě věnovaly náležitou péči
při jedné z pravidelných lekcí v náchodském plaveckém bazénu. Pohoda zavládla také v jejich stále ještě novotou vonícím zázemí v budově školy v Raisově ulici,
když za nimi zavítal pes Alfík se svojí cvičitelkou paní Steinerovou. Hodinu canisterapie přivítaly děti i jejich čtyřnohý host
s nadšením, ze kterého brzy vzešla báječná spolupráce a až neuvěřitelné vzájemné porozumění.
Praktické třídy naší střední školy se
v uplynulém měsíci opět zapojily do vzájemného pomáhání si při své praxi v Domově důchodců v Náchodě. Své hokejkové umění a teamovou souhru ukázaly
na florbalovém turnaji základních škol
speciálních a praktických „Jaroměřská
hokejka“.
Také mateřská škola při Oblastní nemocnici Náchod je jednou ze součástí
naší školy. Pracovnice Iva Šotolová a Petra Zimanová se snaží připravovat zajímavý program s aktuální tématikou tak, aby
malí hospitalizovaní pacienti a jejich rodiče měli alespoň na chvíli možnost zapomenout na bolístky a trápení. V lednu
se konaly dvě rukodělné dílny na náměty
Paní Zimy a krmení zimomřivých ptáčků.
Konec ledna přinesl žákům zaslouženou odměnu v podobě pololetního vysvědčení a prázdninového pátku, po němž
se všichni s odhodláním vracíme k plnění povinností druhého pololetí školního
roku.
Ve spolupráci s vedením a kolektivem
zaměstnanců napsala Mgr. Jana Burčíková

ACADEMIA MERCURII
na Veletrhu JA firem v Hradci Králové
V Hradci Králové se konal již 8. ročník
Veletrhu studentských firem v rámci projektu neziskové organizace JA Studentská firma, kterého se zúčastnili studenti
třídy 3AB naší školy. Studenti zde reprezentovali své studentské firmy Euphoria
a L´Brace. Obě firmy zde měly možnost
vyzkoušet si své obchodní a prodejní dovednosti, argumentaci před porotou při
prezentaci svých firem, ale i načerpat inspiraci pro další podnikatelské aktivity.
Po celou dobu veletrhu byly vystavující firmy pod neustálým dohledem porotců, kteří se snažili hodnotit jednotlivé
soutěže co nejobjektivněji. Během veletrhu probíhalo sedm soutěží. Jednou z nich
byl 90-ti vteřinový rozhovor s investorem v anglickém jazyce, kterého se velmi dobře ujal Adam Osoba z firmy L´Brace. V této kategorii se umístil na krásném
třetím místě. Všichni naši studenti velmi
vzorně reprezentovali nejen své firmy, ale
i naší školu. I přesto, že se jim nepodařilo získat jiná ocenění, musíme podotknout, že přípravu na tuto akci nepodcenili a vložili do ní maximum svých sil a to
se jim vrátilo nejen v podobě úspěšného
prodeje svých produktů, ale také v celkovém umístění – z 25 zúčastněných firem
skončila firma Ephoria na 7. místě a firma
L´Brace na krásném 11. místě.
Mgr. Judita Galbová, učitelka AEK

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Také v novém kalendářním roce plníme svá profesní
předsevzetí věnovat se svěřeným žákům tak, abychom jim
dali příležitost rozvíjet se nejen po stránce vědomostní, ale i kreativní, rukodělné, fyzické, společenské… Proto do našich výukových plánů pravidelně
zařazujeme i aktivity, díky nimž děti získávají příjemné zážitky a cenné zkušenosti. Leden možná nebyl bohatý na sníh, ale
na zahálku si v naší nevelké škole stěžovat určitě nemohl…
Speciální třídy se hned v prvním povánočním týdnu vypravily do Nového Města nad Metují, aby ještě zavčas stihly sváteční doznívání při návštěvě „betlémsky“
vyzdobeného náměstí a městského muzea. Ani pomálu zimní počasí je neodra-

Střední průmyslová škola
stavební a Obchodní
akademie architekta
Jana Letzela, Náchod,
příspěvková organizace
Den otevřených dveří
na škole Jana Letzela
Na Střední průmyslové škole stavební
a Obchodní akademii arch. Jana Letzela,
Náchod, příspěvková organizace proběhl
16. ledna Den otevřených dveří. Uchazeči
o středoškolské studium si zde mohli vyzkoušet ilustrační testy přijímacích zkoušek. Ty se psaly jak na budově A, kde se
vyučují stavební obory, tak na budově B,

ŠKOLY

ÚNOR
zaměřené na ekonomické obory a studium informačních technologií. Od konce
ledna se na naší škole již tradičně otevírají pro budoucí středoškoláky přípravné kurzy z matematiky i českého jazyka,
o které bývá velký zájem.
Lednový Den otevřených dveří byl tentokrát v režii žáků 3. ročníků. Ti ochotně předávali informace všem zájemcům
o studium na naší škole. V budově Obchodní akademie jste se mohli seznámit
s počítačovými programy, které se využívají při výuce Informačních technologií,
a nahlédnout dokonce do IT muzea. Třeťáci zde prezentovali také své nově založené fiktivní firmy. S cestovní kanceláří Royal Froce jste například mohli vycestovat
na netradiční zájezdy do Anglie a na cestu si zakoupit kvalitní ponožky od firmy
Terra Socks. Společnost s ručením omezeným ZENN – LIGHT se specializovala
na prodej moderního designového osvětlení. A pokud jste byli již prohlídkou školy
znaveni, tak přišla jistě vhod ochutnávka
kávy společnosti ELDERIENGRAIN, která
se kromě jiného zabývá i prodejem kvalitních kávovarů. Pokud vás fiktivní firmy nadchly, můžete se přijít podívat na
9. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem, který se uskuteční ve středu
19. února 2020 v budově Divadla Dr. J. Čížka v Náchodě.
Žáci stavebních oborů během prezentace školy předvedli své znalosti a dovednosti ve stavebních programech AutoCAD
a ArchiCAD, v navrhování interiérů nebo
v rozpočtování a přípravě staveb. Právě
tento obor je v současnosti ve stavebnictví nejvíce poptávanou specializací. Společnost ÚRS CZ vyhlásila 1. ročník soutěže
pro žáky středních škol v rozpočtování,
kterého se zúčastnili i žáci našeho 4. ročníku. Dva nejlepší soutěžící postupují
do celostátního kola, které se bude konat
v Praze na ČVUT.
Mgr. Lea Zálišová

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Sotva začal nový kalendářní rok, nyní
znázorněný dvěma dvacítkami, my jsme
za poločasem! Žáci už znají výsledky své
práce za první pololetí školního roku.
I letošní prospěch dětí jednoznačně dokazuje, že jsme opravdu různí. Zatímco se
ze svého půlročního vysvědčení někteří
radovali, jiným ukápla z očí i nějaká ta slzička… Bohužel se opět našli i tací, kteří nad tím vším „méně pozitivním“ mávli
lhostejně rukou. „Škoda“.
Příčinou slz v očích žáků, a to hlavně ze
sedmých tříd, bylo i lednové počasí – jejich sen po vytouženém týdnu na horách
v rámci povinného lyžařského výcviku se
kvůli nedostatečným sněhovým podmínkám v Orlických horách, kam měli zamířit, rozplynul. Snad se příroda vbrzku
umoudří a kopce kolem Orlického Záhoří,
místa, kam se mají dle plánu v únoru vydat i další třídy sedmiček, posype dostatečně silnou vrstvou bílé pokrývky.
I letos podpořila naše škola Tříkrálovou sbírku pořádanou Oblastní charitou
Náchod. Během listopadu vytvořili žáci
1. stupně nápaditá přáníčka, která se pak
rozdávala při koledě. Do samotného koledování se v sobotu 11. ledna zapojilo celkem 23 dětí 1. a 2. stupně.
„Koledníci si zaslouží velkou pochvalu a poděkování,“ podotýká Mgr. Blanka
Majerová.
Ve středu 8. ledna se osm družstev
žáků ze šestých až devátých tříd vydalo
na soutěž YPEF (zkratka ang. slov znamená
„Mladí lidé v evropských lesích“). V prostorách Lesních správ v Chocni a Rychnově nad Kněžnou proběhla základní kola,
vítězové poté postoupili do regionálního
kola na Lesnické akademii v Trutnově.
Soutěžící žáci změřili své síly ve vědomostním testu z oboru lesnictví a péče
o les, dále je čekala poznávačka rostlin
a živočichů, se kterými se mohou v lese
setkat.
„Pochvalu si jistě zaslouží všichni
účastníci, ale nejvíce ti nejúspěšnější, kteří postupují dále,“ konstatuje RNDr. Ivana
Šimurdová a připojuje: „V Rychnově zabodovali Nela Pražáková (9.D), Martin Voborník (8.D) a Nela Bořková (8.D), v Choc-

ni pak družstvo ve složení Martin Ťokan,
Zdenek Balcar (oba ze 7.D) a Lenka Eremiašová (8.D).“
Kolektiv ZŠ Komenského Náchod

Vzděláváme se
na Náchodsku:
Olympiáda, festival
a exkurze pro žáky,
veřejnost i učitele
Na Náchodsku vzniká pod vedením
PaedDr. Lenky Soumarové (ředitelka MŠ
a ZŠ Suchý Důl) sdružení malotřídních
škol. Cílem je vzájemná podpora a spolupráce malotřídních škol. Jednou z jeho
aktivit na tento školní rok je pořádání
Vědomostní olympiády. Na podzim proběhlo první kolo, kterého se zúčastnili
žáci z pěti škol. Letos se proběhnou ještě další kola, a to v únoru v obci Bukovice a v březnu ve Žďárkách. V květnu se
olympiáda zakončí slavnostní vyhlášením
a výherci se předá putovní pohár.
27. února se uskuteční v sále Velkého
Poříčí Minifestival mateřských škol. Pro
pedagogy je připraven prostor pro vzájemnou diskuzi a sdílení s odborníky, například SCIO (Sylvia Jančiová), STEP (Simona Pekárková), lektorem předčtenářské
gramotnosti (Martin Jung) a s odborníky
na matematickou gramotnost. Veřejnost
je srdečně zvána od 15 hodin a těšit se
mohou na dětské pěvecké sbory a na prezentaci místních mateřských škol.
Zveme pedagogy 1. a 2. stupně na exkurzi do základní školy Mozaika v Rychnově nad Kněžnou, která se uskuteční
v pondělí 9. března. Pozvánku na akci najdete na www.mas-stolovehory.cz nebo
na Facebooku: Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP2.
Akce jsou pořádány v rámci projektu
„Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP
2“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009163),
který realizují Místní akční skupiny Stolové hory, z. s. a Místní akční skupina Mezi
Úpou a Metují, z. s.
Napsala: Ing. Anna Špačková, Ph.D.,
koordinátorka aktivit projektu
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HOPSÁČEK, INZERCE

David Wenke
Náchodská 118 (bývalá Mileta)
551 01 Jaroměř

Mateřské centrum

HOPSÁČEK
Sídliště u nemocnice v Náchodě,
ulice Zelená 157 - výměník tepla

ČTVRTEK16:00

13.2.2020h

Program:
Program
Soutěže pro děti, písničky, balonky,…
Promenáda v maskách.
Občerstvení (sušenky, dobroty, káva, čaj, …….)

www.hopsacek.cz

1.

Děti
40,-- Kč
Doprovod
15,-- Kč
Možno dorazit i bez kostýmu – není povinností!!!

Bílá 1969, 547 01 Náchod

Příměstský tábor

Vstupné:

Děti
40,-- Kč
Doprovod
15,-- Kč
Možno dorazit i bez kostýmu – není povinností!!!

Vhodné pro děti do 3 let – Karnevalové veselí pro děti a jejich rodiče bez rozdílu věku začíná v 16:00 h
Účastí na akci beru na vědomí, že pořizování
pořizování fotodokumentace a zpracování poskytnutých údajů je prováděno
za účelem plnění grantových smluv a oprávněného zájmu (propagace) organizace Klub SUN Náchod z.s.
Po celou dobu akce bude přítomen profesionální fotograf.
Klub SUN Náchod z.s.

Bílá 1969, 547 01 Náchod

www.hopsacek.cz

SVĚT TROLU!

e - mail: hopsacek@seznam.cz

IČO:26659280
mobil: +420608970406, 604610581

20. - 24. 7. 2020

1.250,-- / 1.500,--

6:30 – 16:00 hod

Tajemství runy! 3. - 7. 8. 2020

Pro děti 4 - 8 let

Příměstský tábor
Martin Hepnar

4.

Program:
Soutěže pro děti,
ti, písničky, balonky,…
balonky
Promenáda v maskách.
Občerstvení (sušenky, dobroty, káva, čaj, …….)

Pro děti 4 - 8 let

Příměstský tábor
Nikola Hlavatá

3.

IČO:26659280
mobil: +420608970406, 604610581

e - mail: hopsacek@seznam.cz

Miroslava Žižková

2.

14.2.2020

Vstupné:

Účastí na akci beru na vědomí, že pořizování fotodokumentace a zpracování poskytnutých údajů je prováděno
za účelem plnění grantových smluv a oprávněného zájmu (propagace) organizace Klub SUN Náchod z.s.

Klub SUN Náchod z.s.

PÁTEK 9:30 h

Mateřské centrum HOPSÁČEK

Sídliště u nemocnice v Náchodě, ulice Zelená 157 - výměník tepla

1.250,-- / 1.500,--

PARKOUR !

Pro děti ukončená 1. – 4. třída

6:30 – 16:00 hod

17.. - 21. 8. 2020
od 7:00
0 (výlety po okolí návrat dle dohody)

Pobytový tábor ve Zdobnici – etapová hra „AKTA X“ s Lenkou Horákovou.

Nástup neděle 26. 7.2020
2020 v 18:00 hod - Odjezd pátek 31.7. 2020 v 17:00 hod
Úhradu tábora za nižší ZVÝHODNĚNOU cenu proveďte bez vyzvání převodem na účet nejpozději do

20.5.2020.

Změnu úhrady možno osobně dohodnout. Na www stránkách nebo facebooku najdete bližší informace (storno poplatky apod.)
Do poznámky k platbě napište jméno dítěte a číslo tábora (Např. – Lukáš Krtička TC1)

V případě platby po 20.5.2020
2020 platí vyšší cena!!!

Bližší informace na tel.: 608970406 Simona Hlavatá

Organizace je dle zákona řádně pojišťěna, na děti však není uzavřena úrazová pojistka.
V případě zájmu o úrazovou pojistku během konání tábora nás kontaktujte.

Přihlášku zasílejte na email: simona@hopsacek.cz – uveďte jméno, příjmení dítěte, zákonného zástupce a telefon, RČ dítěte, bydliště, ZP, číslo tábora
Cena zahrnuje stravování, pitný režim, spotřebovaný materiál, jednodenní výlet a v případě zájmu jedno nocování v Klubu.

Klub SUN Náchod, z.s.

KB Náchod č.ú.: 78-8963820227/0100
8963820227/0100

Zelená 157, 547 01 Náchod

IČO: 26659280

www.hopsacek.cz

POZVÁNKY

ÚNOR

ZŠ PAVLIŠOVSKÁ (BABÍ)
SRDEČNĚ ZVE
NA PLES SRPDŠ NA VYSOKOVĚ
HOSTINEC U KOHOUTA
SOBOTA 8. 2. 2020 OD 20H
K TANCI A POSLECHU HRAJE OK – STYL
VSTUPNÉ 120,- S MÍSTENKOU, MOŽNO ZAKOUPIT V ZŠ
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ZANECHALI STOPU

Dodatky a opravy ke knize
Zanechali stopu…

Opravy a dodatky:

Koncem roku 2013
vydalo liberecké nakladatelství Bor knihu Aleše Fetterse a Evy
Koudelkové Zanechali stopu…Osobnosti kultury v Náchodě.
Těch sem bylo zařazeno na 250. Za ta léta
někteří zemřeli, byla
vydána řádka publikací, jimiž lze údaje doplnit, a v neposlední
řadě se tehdy vloudila řádka chyb a omylů, které chceme tímto odstranit. Ti, kdo si
knihu koupili, si údaje
jistě rádi doplní nebo
opraví.

První abeceda:
BAŠTECKÁ, Lydia. Knižně: s dr. Václavem Sádlem: Velká encyklopedie osobností Náchodska (Náchod 2015), dále spoluautorka:
Městské divadlo dr. Josefa Čížka a hotel U Beránka v Náchodě
1914-2014 (Náchod 2015); Architektura první republiky v Náchodě (Náchod, 2018)
BLAŽEK, Vratislav. Prameny a literatura: Aleš Fetters:Mariáš
v Beránku. Náchoďan Vratislav Blažek (Bor, Liberec,2018)
BRADNA, Jindřich narozen 14. 7. 1932 (ne 1931) v Praze (ne v Novém Bydžově)
CELBA, Jaroslav. Prameny a literatura: Jan Bělobrádek: Melodie,
které zná každý (2014) Monografie o J. Celbovi
ČÁP, Jaroslav. Knižně, spoluautorství: Architektura první republiky v Náchodě (Náchod, 2018) Prameny a literatura: Stopami
dějin Náchodska, sv. 16 (Náchod 2018) Sborník k 60. narozeninám JČ. Spolu s. Janem Čížkem seriály v Náchodském zpravodaji: Historické domy na náměstí (2015); Historické domy ve městě
(2016); Historické veřejné stavby (2017); Historické církevní stavby (2018); Historické průmyslové stavby (2019)
ČEPELKA, Oldřich. Knižně: Maléry a já. (Praha 2014) autobiografické vyprávění
ČÍŹEK, Jan. Knižně s Věrou Vlčkovou Nevrátili se – mrtvi jsou.
(soupis pomníků obětem 1. světové války v okrese; Červený Kostelec 2017), spoluautorství: Architektura první republiky v Náchodě (Náchod, 2018) Spolu s. Jaroslavem Čápem seriály
v Náchodském zpravodaji: Historické domy na náměstí (2015);
Historické domy ve městě (2016); Historické veřejné stavby
(2017); Historické církevní stavby (2018); Historické průmyslové stavby (2019)
FAHNER, Martin. Knižně: Bláznův kabát. (Brno, 2015)
HLAVATÝ, Vratislav. Prameny a literatura: Tuto universale Vratislav Hlavatý. (Náchod 2012) Katalog k výstavě
HOFMAN, Bronislav zemřel 28. 10. 2019 v Jaroměři
JOO, Jaromír zemřel 13. 9. 2015
KOUDELKOVÁ, Eva. Knižně mj.: U nás pod Borem. Vzpomínky
Adolfa Palaty ze života na česko-kladském pomezí (Liberec 2015);
Byli jsme tam doma. Vzpomínky pamětníků na dětství v Českém
koutku (Liberec 2017)
LETZEL, Jan. Prameny a literatura: Jan Letzel – náchodské kořeny architekta. (Náchod 2018)
LUKEŠ, František. Knižně: Důstojný pán si na důstojnost nepotrpěl. (Praha 2014)
MAGNUSEK, Tomáš, založil v Ratibořicích Muzeum herectví (Viktorka)

MÁSLO, Stanislav; doc. PhDr. zemřel v Náchodě, ne v Hradci Králové
MĚDÍLEK, Boris PhDr. zemřel 8. 10. 2016 v Praze
NESLÁDKOVÁ, Marie (Máňa) nar. 8. 8. 1894 v Náchodě, zemřela
2. 2. 1966 v Náchodě;
v knize omylem uvedena data její stejnojmenné švagrové, sestry jejího muže.
PŘÍHODA, Luboš zemřel 16. 10. 2018
RAICHL, Miroslav, v jeho hesle došlo k překlepu: hra Ilji Bureše
Kotva s Raichlovou hudbou se hrála v roce 1947, ne v roce 1974.
ROUBÍČEK, Jindřich, ml. zemřel 18. 1. 2016 v Náchodě
SÁDLO, Václav s Lydií Bašteckou Velká encyklopedie osobností
Náchodska (Náchod 2015), spoluautorství: Architektura první republiky v Náchodě (Náchod, 2018)
SAMEK Antonín, zemřel 16. října 2019. Prameny a literatura:
Odešel velký bělošský patriot. (Nekrolog, Lydia Baštecká, Náchodský zpravodaj č. 11/2019)
SCHMIDT, Jan, režisér, zemřel 27. Září 2019 v nemocnici v Českém Brodě. Prameny a literatura: Odešel režisér Jam Schnidt
(Nekrolog, Aleš Fetters, Náchodský zpravodaj č. 11/2019; Rodným krajem č. 59/2019)
SKOŘEPOVÁ, Luba (Libuše), zemřela 23. 12. 2016. Knižně: Maminčina kuchařka. (Praha 2015). Prameny a literatura: Marie Formánková: Luba Skořepová – nejsem už holka. (Praha 2014)
SZYMANSKÁ, Olga. Knižně: Verše ticha (Praha 2014), Prostor
světla (Praha 2016)
ŠKVORECKÝ, Josef. Prameny a literatura: Václav Kryštof: Josef
Škvorecký. Prima sezóny1924-2012 (Praha 2018); Danny. Bulletin Společnosti J. Škvoreckého vychází od roku 2016 vždy jednou do roka
ŠVÁBOVÁ, Jana zemřela 11. března 2917 v Mělníce
VÍT, Arnošt, zemřel 27. 3. 2019 v Praze. Knižně: Mlsná štika a jiné
příběhy.(Praha 2015); Kráčmera, kouzelník kunratický (2017).
Prameny a literatura: Aleš Fetters: Za pohádkářem Arnoštem
Vítem (nekrolog, in Rodným krajem č.58/2019); Jiří Stach: Vzpomínka na Arnošta Víta (Rodným krajem č. 59/2019)
VLČKOVÁ, Věra. Knižně: Staroměstský hřbitov v Náchodě (Náchod 2014); Dobrou noc, koťátko (pohádková vyprávění; Červený
Kostelec 2015); s Janem Čížkem: Nevrátili se – mrtvi jsou. (soupis pomníků obětem 1. světové války v okrese; Červený Kostelec 2017)
ZELENÝ, Oldřich zemřel 24. 6. 2018 v Červeném Kostelci (hospic)
Druhá abeceda:
FORMAN, Miloš zemřel 13. 4. 2018 v USA
Kniha je v prodeji v knihkuppectví Horová v Palackého ulici.

Nabídka kompenzačních pomůcek
CENTRUM PRO INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Královéhradeckého kraje, o.p.s., regionální pracoviště NÁCHOD, Harmonie 2 – Náchod, ul. Rybářská čp. 1819,
1. poschodí – číslo dveří 104, 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,
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.
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Oblastní spolek Českého
červeného kříže v Náchodě
pořádá kurzy první pomoci
Kurzy první pomoci jsou určeny veřejnosti, zájmovým skupinám, sportovním oddílům, trenérům a vedoucím apod.
Život zachraňující úkony – 4hodinový
Zdravotnické minimum, nácvik život zachraňujících úkonů, bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, závažná poranění, urgentní stavy.
Termíny: 25. února 2020, 17. března 2020 vždy od 15.00 hodin
Kurz první pomoci u dětí – 4hodinový
Základy poskytování první pomoci, resuscitace dětí, specifika
poranění u dětí, závažné a náhlé stavy.
Termíny: 27. února 2020, 19. března 2020 vždy od 15.00 hodin
Kurz první pomoci u dopravních nehod – 4hodinový
Základy poskytování první pomoci – kardiopulmonální resuscitace osob, specifika dopravních nehod, polytraumata, závažná poranění.
Termíny: 20. února 2020, 26. března 2020, vždy od 15.00 hodin
Doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí
Doškolení zdravotníků zotavovacích akcí, kterým končí platnost
průkazu zdravotníka zotavovacích akcí
Termín: 18. dubna 2020
Bližší informace: Oblastním spolku ČČK, Bartoňova 1006,
547 01 Náchod
Na e-mailové adrese: nachod@cervenykriz.eu
Na telefonním čísle: 739 724 244

Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod v roce 2019
Každoročně na konci roku hodnotí svou celoroční činnost Liga
proti rakovině Náchod, zapsaný spolek, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, které již více než 20 let působí
v oblasti protinádorové prevence. Prvořadým cílem náchodské
LPR je především soustavná preventivní činnost, v níž se její
členové zaměřují zejména na mladou generaci – středoškolskou
mládež. Součástí přednášek je i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na fantomových modelech.
Za svůj největší úspěch v roce 2019 považují členové náchodské pobočky LPR historicky nejlepší výsledek Českého dne proti
rakovině, veřejnosti známého pod názvem Květinový den. Díky
spolupráci s 12 středními školami, se skauty a junáky i s dalšími
dobrovolníky v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska bylo dne
15. května 2019 za chladného a deštivého počasí v našem regionu prodáno celkově 13.264 kytiček a na celorepublikový účet
sbírky bylo posláno 304.272 Kč! Oproti loňskému ročníku se jedná opět o zlepšení, a to téměř o 1000 kytiček a více než 26.000 Kč.
Nově letos s prodejem květin pomáhali studenti Obchodní akademie Trutnov a skauti z Červeného Kostelce. Největší pochvalu
ze škol si právem zaslouží trojice, která se rok co rok umisťuje
v prodeji květinek na prvních pozicích a letos opět zlepšila své
výsledky: Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, konkrétně obory Velké Poříčí, která přispěla do sbírky částkou 48.046 Kč,
druhá byla Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov s výtěžkem 39.257 Kč a na třetím místě se umístila Obchodní akademie Náchod s 35.874 Kč. Upřímné
poděkování patří všem prodejcům – žákům, studentům i jejich
pedagogům a dalším dobrovolníkům za jejich obětavý přístup
ke sbírce. Veliký dík za spolupráci také patří pracovníkům a pracovnicím České pošty Náchod a jejího depa.
Největší překvapení ale přišlo po zveřejnění celostátní statistiky úspěšnosti 63 onkologických organizací, zapojených do sbírky. V té se celkově umístila náchodská LPR v počtu prodaných
kytiček v celé České republice na téměř neuvěřitelném 2. mís-

tě! Je to úctyhodný výkon i veliká čest pro celý náš region, který
tak překonal všechna mnohem větší města i početnější organizace. Stojí za ním ohromný kus práce členů Ligy proti rakovině Náchod a spolupracujících subjektů i tradičně vstřícné přijetí a podpora mnoha ochotných dárců z řad občanů. A nezměnila
na tom nic ani nepřízeň počasí. Právě naopak. Srdce příznivců
sbírky byla v roce 2019 otevřená dokořán pro pomoc druhým. Zároveň je důležité, že významná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu, v první řadě pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost příznivě nakloněna našim projektům. Již nyní probíhá příprava na letošní ročník
Květinového dne, který proběhne ve středu 13. května 2020. Zároveň bychom v našich řadách rádi uvítali nové zájemce o dobrovolnickou práci v naší organizaci, protože akcí a aktivit je
opravdu dost! Pokud nám chcete v naší činnosti pomoci, ozvěte
se prosím na kontaktní tel. 605 244 562. Naše občanské sdružení sídlí na adrese Pražská 1759 (areál Hamra).
V roce 2020 přejeme ze srdce všem především pevné zdraví a dobrou mysl!
Za Ligu proti rakovině Náchod, z. s.: MUDr. Vladimír Müller
Ing. Libuše Kučerová, Mgr. Renata Lelková

AMAG, KINO ALTERNATIVA

ÚNOR

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Okénko do historie
Problémy ve spojení s malovanými písmeny a malování nejen jako koníček
Cestou na zámek si někteří vzpomenou na dílnu písmomalířů
Komunálních služeb M. Váchy, F. Štěpánka a J. Králíčka, člena
kroužku generace výtvarníků z let šedesátých a sedmdesátých
(krajinomalba a květinová zátiší – např. Pivoňky, Motiv z Dobrošova, 1963). Hlavní náplní práce bylo vytváření různých firemních
štítků, reklamních poutačů i transparentů. Jak kronika uvádí, jejich práce byla velmi různorodá: od malování, přes sklenářskou
a zednickou práci po další úpravy spojené se zakázkami od Broumovska až po Jaroměř. V roce 1965 F. Štěpánek uvedl: „ … jedná
se o rutinu, která se ale získá až praxí. U nás v dílně byl poslední učeň
v roce 1956. Budoucnost malířů písma je na Náchodsku tak otázkou.“
Vzpomínka
Jaroslav Kolaja (14. 1. 1936 – 26. 12. 2019)
Na konci roku 2019 nás zastihla zpráva, že člen generace výtvarníků z let šedesátých a sedmdesátých zemřel. Po příchodu
z Moravského Slovácka do našeho města výrazně propojil svoji práci v Tepně s prací ve výtvarném kroužku. Využíval různé
techniky: suchá jehla, kresba perem, voskový pastel a další. Jaroslav Kolaja byl dlouholetým předsedou výtvarného kroužku

OPERY, BALETY, DIVADLO A HUDEBNÍ DOKUMENT

to vše v kině Vesmír v Náchodě v ÚNORU 2020
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
Sobota 1. 2. v 18.45 hodin THE GERSHWINS' PORGY A BESS
Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými
a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
Záznam baletního představení z Vídeňské státní opery
Neděle 2. 2. v 16 hodin LABUTÍ JEZERO
Hudba: P. I. Čajkovskij, choreografie: R. Nurejev. Vstupné 150 Kč.
Unikátní hudební dokument
Středa 19. 2. v 17 hodin KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA
Opakujeme na vaše četná přání! Vstupné 120 Kč.

od roku 1973 až do roku 1989. Za jeho předsednictví vedli kroužek lektoři prof. Bohumír Španiel, akademický malíř Josef Ducháč a nakonec akademický malíř Ivo Švorčík. Své motivy pro obrazy nacházel nejen v přírodě, ale i na tematicky bohaté Pálavě
(Dívčí hrad na Pálavě, 1965) a v okolí Kněžduby. Řadu let se aktivně
podílel na výstavě „Salon“ na Lipí. Výstavy se konaly v historickém divadelním sále Hostince U Nováků. Možná, že i vy máte některý z jeho obrazů z této výstavy, nebo jste zhlédli jeho obrazy
na výstavě Setkání 60 v roce 2008, kdy ještě jako člen vystavoval.
Aktuálně
V ateliéru naše kolegyně Eva Jirásková předvedla pro ostatní velmi neobvyklou a úžasnou techniku tisku z hlíny (viz foto).
Výstavy:
Pastely Nadi Voldánové (do 5. 3.) – studovna MK Náchod
Vladimíra Jíchová – Staré dobré časy, aneb krása 1. republiky
(7. 2.–15. 3.), vernisáž 6. 2. v 17 hod., výstavní síň muzea
Michal Burget – Řekni, kde ty kytky jsou (vernisáž 21. 2.
v 17 hod. – kabinet kresby, grafiky a fotografie, Galerie – zámek)
Eva Jirásková vystavuje obrazy v Galerii 102 ve Velkém Poříčí do 27. 3. 2020(vernisáž 21. 2. v 18 hod.)
Hana Koblížková – Šálová, vystavuje tentokrát fotografie –
Zajatá v černé a bílé v knihovně v České Skalici do 10. 4. 2020
(vernisáž 10. 2. v 18 hod.) (foto A. Španielová)
J. A.Pácaltová

Satelitní přímý přenos z divadla Playhouse z Londýna
Čtvrtek 20. 2. v 19.45 hodin CYRANO Z BERGERACU
Autor Edmond Rostand, v úpravě Martina Crimpa.
Režie: Jamie Lloyd. Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
Satelitní přímý přenos baletního představení z Královského
baletu v Londýně
Úterý 25. 2. ve 20.15 hodin
VIOLONCELLISTKA & TANCE VE SKUPINÁCH
Hudba: Philip Feeney, Fryderyk Chopin. Choreografie: Cathy
Marston, Jerome Robbins.
Vstupné 250 Kč, zlevněné (děti, studenti, senioři, ZTP) 200 Kč
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
Sobota 29. 2. v 18.45 hodin
Georg Friedrich Händel: AGRIPPINA
Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými
a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti,
důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč
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SPORT

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – únor 2020

1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
8. 2. 2020
11.00 SKK Primátor Náchod – KK Slovan Rosice (mistr ČR)
15. 2. 2020
11.00 SKK Primátor Náchod – Konstruktiva Praha
29. 2. 2020
11.00 SKK Primátor Náchod – TJ Valašské Meziříčí
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
9. 2. 2020
10.00 SKK Primátor Náchod A – Lokomotiva Česká Třebová
16. 2. 2020
10.00 SKK Primátor Náchod B – SKK Vrchlabí SPVR
23. 2. 2020
10.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Primátor Náchod B
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
1. 2. 2020
10.00 TJ Červený Kostelec – SKK Bohušovice
22. 2. 2020
10.00 TJ Červený Kostelec – Sokol Duchcov
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
22. 2. 2020
14.00 SKK Primátor Náchod B – Lokomotiva České Budějovice
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
8. 2. 2020
15.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Jičín B
15. 2. 2020
15.00 SKK Primátor Náchod A – Tesla Pardubice
29. 2. 2020
15.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Vrchlabí SPVR
Divize: (hrací den – pátek)
7. 2. 2020
17.00 SKK Primátor Náchod B – Sokol Dobruška
21. 2. 2020
17.00 SKK Primátor Náchod B – SKK Vrchlabí SPVR B
Východočeská soutěž mužů: (hrací den – pátek)
14. 2. 2020
17.00 SKK Primátor Náchod C – TJ Červený Kostelec D
14. 2. 2020
19.00 SKK Primátor Náchod C – KK Smiřice C
Celostátní turnaj žactva „Pohár mladých nadějí“
Neděle 2. února 2020 od 8.00 hod. do 16.00 hod.
47. ročník turnaje neregistrovaných o pohár Pivovaru PRIMÁTOR Náchod
Slavnostní vyhlášení výsledků – sobota 22. února 2020 od 20 hodin tradičně v sále MÚ
ve Velkém Poříčí. Více o turnaji na www.kuzelky.nachod.net.

Emča JIRÁSKOVÁ
Vítězka SCOTT Salzkammergut Junior
Trophy a poděkování
V červenci 2019 proběhl v Bad Goisern
v Rakousku největší závod v horských kolech. Emča nedala svým soupeřkám v kategorii U 11 vůbec žádnou šanci a vyhrála s velkým náskokem před Rakušankou
a Němkou.
Touto cestou bychom rádi chtěli poděkovat městu Náchod za podporu. Děkujeme. 				
KJ

Úspěchy plavců
Delfínuna mistrovství republiky
Zimní mistrovství republiky mají za sebou plavci Delfínu Náchod. Získali celkem
3 medaile.
Dospělí a dorost měli svůj šampionát
v Plzni. Pavel Janeček zde vybojoval stříbrnou medaili na 200 m motýlek časem
1:56,38. Tento výkon byl o půl sekundy
slabší než jeho čas z prosincového Mistrovství Evropy v Glasgow, kde dohmátl
na 23. pozici. Ve Skotsku si Janeček zaplaval osobní rekord na poloviční trati.
Mistrovství ročníku 2007 proběhlo
v Prostějově. Zde štafeta žaček ve složení
Dohnalová, Linhartová, Morávková a Švecová dohmátla na krásné stříbrné pozici ve štafetě 4x50 m volný způsob časem
2:02,36 pouhé 2 desetiny za favorizovanou Slávií VŠ Plzeň. V polohové štafetě

4x50 m pak děvčata přidala bronz za Ostravou a Plzní.
Starší žactvo ročníku 2005 mělo své
MČR v Mladé Boleslavi. Zde na bronzovou medaili dosáhla Markéta Dítětová
na 800 m volný způsob časem 9:39,29. Ta
přidala i 6. pozici na poloviční trati.
V Prostějově potěšily 7. místem Michaela Morávková na 200m znak a Veronika
Švecová na 200m motýl. V Plzni hned dvě
sedmé pozice získala Petra Lemfeldová
na 800 m a 1500 m volný způsob v kategorii dorostenek. Do první desítky se vešla i 14letá Ida Ferrara 9. místem na 100 m
znak v M. Boleslavi. Na úspěších se podíleli trenéři Cöger, Dlohoška a Pavelka. Gratulujeme!		
(pj)

Dotační programy
na podporu sportu
pro rok 2020

Město Náchod vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace z dotačních programů na podporu sportovní činnosti pro rok
2020. Znění dotačních programů včetně
formuláře žádosti a formulářů povinných
příloh naleznete na internetových stránkách města Náchoda www.mestonachod.
cz v sekci Život v Náchodě/Sport/Sportovní dotace (http://www.mestonachod.cz/zivot-v-nachode/sport/dotace).
Žádosti o dotace z těchto dotačních
programů můžete podávat od 20. 1. 2020
do 28. 2. 2020 v listinné podobě na podatelnu MěÚ Náchod.
Více informací naleznete na internetových stránkách města Náchoda nebo
kontaktujte odbor kultury, sportu a cestovního ruchu MěÚ Náchod (e-mail: jan.
spacek@mestonachod.cz, tel.: 491 405
218, 778 434 178).

www.mestonachod.cz
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GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245,
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Naše galerie – Síť
12. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska.
Výstava soutěžních prací: 18. 1. – 9. 2.
Rudolf Němeček – fotografie, výběr z tvorby (22. 2. – 13. 4.)
Rudolf Němeček (*25. 3. 1949 Nové Město n. M.) je absolventem Institutu výtvarné fotografie v Olomouci, Školy výtvarné fotografie v Hradci Králové a seminářů pro lektory a porotce v Solenicích. Fotografuje všední věci, ve kterých hledá
jejich kouzlo a současně i nový smysl. Nechybí mu ani humorný pohled na svět, který uplatňuje především ve svých
novoročenkách – fotografiích komentovaných aktuálně vtipnou nebo ironickou sentencí. Výstava zahrne díla z poslední tvůrčí dekády. Základem expozice jsou cykly, pro které je
příznačný detail přírodní reality se světlem, stíny a odrazy,
zrcadlení s barevným posunem, jež jsou výsledkem invenčního zaměřeného pohledu a trpělivého čekání. Vernisáž 21. 2.
Michal Burget – Řekni, kde ty kytky jsou … (22. 2. – 13. 4.)
Kam směřuje lidský život a kam míří naše civilizace? Jakou
roli sehrává v tomto směřování příroda? Proč nedochází
k souladu našeho myšlení, konání a zákonů přírody? Malířská instalace jubilanta Michala Burgeta (*1970, Náchod), náchodského rodáka, představuje autorskou postkatastrofickou
vizi v „malém“ světě občana očima nedalekého pozorovatele
(souseda). Tvůrce se tentokrát neomezil jen na klasickou malbu a formu závěsného obrazu, ale spojil nový malířský cyklus
s až naturalistickou instalací předmětů naší každodennosti.
Bilance jedince a společnosti se propojují a nezdají se příliš
optimistické… Vernisáž výstavy 21. 2.
Výtvarně-vzdělávací program bude připraven pro mateřské a základní školy k výstavě Michal Burget – Řekni, kde
ty kytky jsou (23. 2. – 13. 4.)
Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Zaměříme se na téma Síť, které bylo stanovené k výtvarné
soutěži Naše Galerie 2019. Inspirace technikami, které jsou
aktuálně k vidění na výstavě soutěžních prací. Dílna se uskuteční 1. února v prostorách galerie od 14 do 16 hodin. Určeno
pro rodiče s dětmi od 5 let, mladší sourozenci jsou také vítáni. Doporučujeme pracovní oděv.
Čtvrteční výtvarná dílna pro seniory
6. února v prostorách galerie od 15 do 17 hodin. Hlaste se prosím nejpozději do úterý 4. února. Více na straně 17.
Všechny programy rezervujte na info@gvun.cz nebo telefonicky
491 427 321, 606 647 216.
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod

GALERIE, MUZEUM

Přehled kulturních akcí
v únoru 2020 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 pátek, sobota,
neděle 9012, 13017 hod., jindy po předchozím objednání na tel.:
491 423 248, 724 156 909 nebo na e-mailu: sekretariát@muzeumnachodska.cz.
Vladimíra Jíchová – Eva Nováková:
Staré dobré časy, aneb krása první republiky
Muzeum Náchodska pořádá ve dnech 7. 2. až 15. 3. 2020 ve výstavní síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) autorskou výstavu Vladimíry Jíchové a Evy Novákové věnovanou krásám první republiky. Přijměte naše pozvání na výstavu, která by ve vás
ráda vyvolala příjemně nostalgické vzpomínky na dobu, kdy
čas možná plynul jinak než nyní. Potěšit se můžete kolážemi
ze starých tiskovin, krásou dobových hraček, můžete se seznámit s elegantní módou, ke které patřily i nezbytné doplňky – rukavičky, kabelky, klobouky a obuv. Zastavte se v běžném denním shonu a přijďte si k nám pro pohlazení na duši. Nahlédněte
do doby, kdy naše babičky a prababičky byly ještě mladé a vžijte
se do atmosféry, kterou znáte z filmů první republiky. Vernisáž
se uskuteční ve čtvrtek 6. února 2019 od 17 hodin. Všichni jsou
srdečně zváni! Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Tvůrčí dílna – Ušijme si maňáska
Muzeum Náchodska vás zve na tvořivou dílnu, kde si budete
moci vyrobit maňáska na ruku. Dílna se uskuteční v sobotu
15. února od 10 do 15 hodin v přednáškové místnosti muzea
v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě. Vstupné zahrnující potřebný materiál činí 60 Kč. Z důvodu
omezené kapacity si, prosím, zarezervujte místo do 10. 2. 2020
na tel. 491 423 248 či na emailu libricka@muzeumnachodska.cz,
kosslerova@muzeumnachodska.cz.
První muzejní sedánek v roce 2020
Zlatý poklad
Ve středu 5. února 2020 proběhne v přednáškové místnosti Staré
radnice, Masarykovo náměstí čp. 1 v Náchodě od 17 hodin další
z cyklu muzejních sedánků, na kterém vám archeolog Mgr. Jan
Košťál představí zlatý poklad z mladší doby bronzové, který Muzeum Náchodska získalo do svých sbírek v roce 2019. Všichni
jsou srdečně zváni!
Druhý muzejní sedánek v roce 2020
Prolomit sucho
Ve středu 4. března 2020 proběhne v přednáškovém sálu Muzea
Náchodska na Staré radnici v Náchodě v rámci cyklu Náchodské muzejní sedánky 2020 beseda s ekologem Jiřím Malíkem ze
spolku Živá voda na velmi aktuální a palčivé téma současnosti.
Na besedě bude přestaven unikátní projekt renovace krajiny –
Pilotní projekt Zdoňovsko (tzv. Model Zdoňov). Začátek v 17 hodin, všichni jsou srdečně zváni!
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s rozsáhlým podzemím. V současné době
probíhá dlouhodobě avizovaná plánovaná revitalizace pevnostního areálu, během níž je pevnost uzavřena. Volně přístupná
zůstává naučná stezka dobrošovské pevnosti, k jejíž návštěvě
zveme.
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
1. 2. a 2. 2.
		
8. 2. a 9. 2.
		
15. 2. a 16. 2.
		
22. 2. a 23. 2.
		
29. 2.
		
1. 3.
		

MUDr. Vladimír Semerák
Náchod		
MDDr. Lubomír Šeda
Nové Město nad Metují
MUDr. Hana Jelenová
Náchod		
MUDr. Jan Šnajdr		
Velké Poříčí		
MUDr. Jana Šnajdrová
Velké Poříčí		
MUDr. Jana Šnajdrová
Velké Poříčí		

PROGRAM
ÚNOR

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
1.–2. února – HVĚZDA ORIENTU
celostátní soutěžní přehlídka v orientálním tanci, sobota – děti a skupiny, neděle – dospělé tanečnice sólistky, skupiny, dua a tria, přístupno veřejnosti od
10 do 18 hodin, vstupné 100 Kč (dospělí,
50 Kč) dítě, informace www.hvezda-orientu.wz.cz, Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
pátek 7. února
– JARNÍ KERAMIKA NA ZKOUŠKU
dílna pro veřejnost, program od 16 do 18
hodin, pro děti i dospělé, (děti do 6 let
s dospělým), s sebou pracovní oděv a přezůvky, vstupné děti 30 Kč, dospělí 50 Kč se
platí na místě, informace Bc. Tereza Išová,
tel. 774 223 296
pátek 7. února – EKOPÁRTY
pro všechny se zájmem o ekologický způsob života, diskuse, hudba, drobné občerstvení zajištěno, program od 18 do 21
hodin, vstupné 50 Kč, informace Mgr. Jitka Ničová, mc@deckonachod.cz, tel.
774 635 232
sobota 8. února
– SOBOTA S ANGLIČTINOU
bramborová sobota pro děti od 6 do 12 let,
program od 9 do 15 hodin, hravá výuka
angličtiny, s sebou vybavený penál a přezůvky, přihlášky do 6. 2., cena 170 Kč –
strava, materiál, pojištění, informace
PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291
sobota 8. února
– SOBOTNÍ SEBEOBRANA
pro děti od 8 do 12 let, program od 9 do 12
hodin, vedeno profesionálním policistou,
s sebou sportovní oblečení, přihlášky
do 6. 2., cena 150 Kč – občerstvení, pitný
režim, informace Pavlína Tylšová, sportovnioddeleni@decko-nachod.cz, tel.
775 223 292
pátek 14. února
– VALENTÝNSKÉ FIMO PRO HOLKY
workshop od 15.30 do 18.30 hodin, modelování a tvorba šperků z Fima pro zájemce od 6 do 12 let, šperky a dárečky nejen
pro zamilované, s sebou pracovní oděv

Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 424 921
Komenského 72
Tel.: 491 472 946
Denisovo nábřeží 665
Tel.: 491 431 104
Náchodská 548
Tel.: 491 482 850
Náchodská 548,
Tel.: 777 905 047
Náchodská 548,
Tel.: 777 905 047
a přezůvky, vstupné 100 Kč se platí na místě, přihlášky do 12. 2., informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
sobota 15. února
– KURZ KRESBY ZENTANGLE
workshop kreativní kresby s lektorkou Věrou Voltrovou, pro zájemce od 12 let, program od 9 do 15.30 hodin, s sebou pracovní oděv, přezůvky a svačinu (oběd), cena
800 Kč (členská cena 500 Kč), v ceně káva,
čaj a sada pomůcek na kresbu, přihlášky
do 12. 2., informace Bc. Tereza Išová, tel.
774 223 296
sobota 15. února
– VALENTÝNSKÝ BĚH DVOJIC
nezávodní běh dvojic s drobnými úkoly,
běh pro zamilované, manžele, kamarády,
rodiče s dětmi, start ve 14 hodin, vhodné
oblečení, přihlášky do 13. 2., cena 50 Kč/
dvojice – občerstvení, materiál, informace
Pavlína Tylšová, sportovnioddeleni@decko-nachod.cz, tel. 775 223 292
neděle 23. února
– SOUSEDSKÝ MASOPUST
od 10 hodin trhy a od 13 hodin masopustní obyčeje na Masarykově náměstí, masopustní průvod ve 14 hodin od Pecky (Itálie), tradiční masopustní scénky, hudební
vystoupení, informace Mgr. Jitka Ničová,
mc@deckonachod.cz, tel. 774 635 232
pátek 28. února – KORKOVÉ ŠPERKY
workshop od 15.30 do 18.30 hodin, tvorba
šperků z korku, decoupage a korálků, pro
zájemce od 8 let, s sebou pracovní oděv
a přezůvky, vstupné 70 Kč se platí na místě, přihlášky do 26. 2., informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
sobota 29. února
– KURZ INVERZNÍ KRESBY
workshop s lektorkou Věrou Voltrovou, pro
zájemce od 12 let, program od 9 do 15.30
hodin, s sebou pracovní oděv, přezůvky
a svačinu (oběd), cena 800 Kč (členská cena
500 Kč), v ceně káva, čaj a sada pomůcek
na kresbu, přihlášky do 26. 2., informace
Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296

MATEŘSKÉ CENTRUM
čtvrtek 6. února
– PSYCHOLOG V MACÍČKU
prevence traumatu u dětí, lektor Mgr. Petra Fettersová, program od 15 do 16. 30
hodin, vstupné 80 Kč, informace Mgr. Jit-

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
1. 2.
8. 2.
15. 2.
22. 2.
29. 2.
7. 3.

Broučci
Broučci
Čertík Bertík
Čertík Bertík
Vodníčku vrať se
Vodníčku vrať se

ka Ničová, tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz
pátek 14. února – TVOŘIVÉ VYRÁBĚNÍ
vyrábění drobných pomůcek ke hře a učení malých dětí, lektorka Mgr. Andrea Hubková, od 9.30 do 11 hodin, vstupné 60 Kč,
informace Mgr. Jitka Ničová, mc@deckonachod.cz, tel. 774 635 232
neděle 23. února
– MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ REJ
program pro děti v Beránku, soutěže,
tancování, divadelní vystoupení malých
ochotníků, od 15.30 do 18 hodin, informace Mgr. Jitka Ničová, mc@deckonachod.cz, tel. 774 635 232
pátek 28. února
– MAŠKARNÍ DOVÁDĚNÍ PRO NEJMENŠÍ
program od 10 hodin, tanečky, soutěže,
vstupné 50 Kč dítě s doprovodem, informace Mgr. Jitka Ničová, mc@deckonachod.cz, tel. 774 635 232
Na některé akce Déčka je třeba se hlásit přes
registrační systém na www.decko-nachod.
cz, kde také najdete další informace. Členům Déčka bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

FK Náchod
Program přátelských utkání v únoru
So 1. 2. ve 14 hodin FK Náchod „BM“ –
SL. Broumov – I. A třída
So 8. 2. v 10 hodin FK Náchod „AM“ –
Dvůr Králové nad Labem – divize
So 8. 2. ve 12 hodin FK Náchod „BM“ –
Jaroměř – I. A třída
So 15. 2. ve 12 hodin FK Náchod „AM“ –
Živanice – III. liga
Ne 16. 2. ve 14 hodin FK Náchod „BM“ –
Červený Kostelec – KP
St 18. 2. v 18 hodin FK Náchod „AM“ –
FK Hradec Králové „B“ – III. liga
So 22. 2. v 10 hodin FK Náchod „AM“ –
Holice – KP
Všechna utkání se hrají na umělé trávě stadionu v Bělovsi. Občerstvení zajištěno.

CÍRKVE, SENIOR KLUB, SZDP

ÚNOR

Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav
Švarc, ThD. kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa 15–17
hod. 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.

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod

Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář
491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, jáhen
František Filip 733 399 508, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@
tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–
17.00, úterý, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00,
úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30
a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele sv. Michaela v neděli
v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý
druhý čtvrtek od 19.00. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá
půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou.
Na svátek Uvedení Páně do chrámu, který pravidelně připadá na druhého února a lidově se nazývá „Hromnice“, kněz při
mši svaté požehná svíce (hromničky), které bude možné zakoupit v kostele. Na Popeleční středu, která tento rok vychází na
26. února budou mše svaté u sv. Vavřince slouženy v 7.00, 16.00
a 18.00 hod. Popeleční středa je vedle Velkého pátku dnem přísného postu. Během doby postní ve středu a v pátek půl hodiny přede mší svatou budou konány pobožnosti křížových cest.
P. Zdeněk Kubeš. děkan

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Objednání rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Z rozhodnutí staršovstva se až do odvolání budou každou neděli
konat pouze jedny společné bohoslužby pro celý sbor, a to v náchodském sborovém domě od 10.00 hodin. Stejně tak i v neděli 9. 2., kdy bude navíc vysluhována sv. Večeře Páně. Bohoslužby
v Domově důchodců v Náchodě budou ve čtvrtek 27. 2. od 9.30
hod. a bohoslužby v diakonickém středisku ČCE Betanie (Špreňarova 1053) v pátky 7. a 21. 2. vždy od 14.00 hod. Ve čtvrtek 13. 2.
se konají bohoslužby v Oáze v Novém Městě nad Metují od 10.15
h. Biblické hodiny ve sborovém domě v Náchodě budou ve čtvrtek 20. a 27. 2. vždy od 16.00 h., biblická hodina v Harmonii také
ve čtvrtek 20. 2. od 9.30 h. Děti se sejdou na svých schůzkách
na faře v Šonově v pátky 21. a 28 .2. v 17.30 hod. Víkendový výjezd mládeže (konfirmandů) do Daňkovic se uskuteční v termínu 14.–16. 2. Ve čtvrtek 6. 2. budeme hostit ve sborovém domě
v Náchodě přednášku Křesťanské akademie docenta Jiřího Pavlíka, Ph.D. na téma Kam kráčíš křesťanství. Účast v diskusi přislíbil i známý katolický kněz Václav Vacek z Letohradu. Přehled
všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.
nachod-sonov.evangnet.cz.

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

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

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

Senior klub „Harmonie 2“
Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubovny
na pravidelné čtvrteční programy, kde se v únoru sejdeme:
čtvrtek 6. 2. od 14 hod. „Mam´zelle Nitouche“ – skladatel
F. Hervé, opereta v úpravě O. Nového bude zážitkem pro milovníky klasiky;
čtvrtek 13. 2. od 14 hod. „Island-ostrov osobité krásy“, film
ze své cesty promítne a bude vyprávět p. Zdeněk Nýlt;
čtvrtek 20. 2. od 15 hod. „Masopustní zábava“ v restauraci Reduta, Plhovská ul., přijďte si zatančit i zazpívat s hudbou
„FRČÍ“ p. F. Čížka;
čtvrtek 27. 2. od 14 hod. „Podivuhodný Vietnam“, film pro nás
připravil a promítne p. Otto Mach.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů,
i když nejsou členy naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.
Připomínáme platby záloh na pobyty.
Účastníci pobytu v penzionu Kitty, Lučany n. Nisou přijďte zaplatit zálohu 2000 Kč do 13. února v klubovně Harmonie 2, vždy
v pondělí a čtvrtek odpoledne od 15.30 do 16 h.
Přihlášení zájemci o pobyt v Chlumu u Třeboně zaplatí zálohu
1500 Kč od 17. do 27. února v klubovně Harmonie 2 ve stejný čas
(vždy po programu).
Kurz na PC se uskuteční v době od 3. února do 6. března v ZŠ
Komenského Náchod. Den a hodinu se dozvíte v klubovně seniorů nebo z programu ve vývěskách. Kurz je naplněn.
Přihlášky a zálohy na jednodenní zájezdy se budou přijímat
v klubovně od 5. března.
Členům naší organizace připomínáme zaplacení členských příspěvků do konce února, rovněž v klubovně Harmonie 2. Informace na tel. 775 242 562 (po 19 hod.) u A. Polákové.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Zve na výroční členskou schůzi,
která se koná ve středu dne 10. 2. 2020 od 14.00 hod.
v hotelu ELKO – Staré Město u Penny
Program: Podle náležitostí pořádané výroční schůze.
Přivítání hostů, + zábavný program
hodnocení činnosti spolku za r. 2019
informace o čerpání dotace
žádost o dotaci na činnost
plán činnosti spolku na r. 2020
finanční zpráva spolku za r. 2019
návrh čerpání spolku na r. 2020
zpráva RK
spolupráce s městem, organizacemi
diskuze, připomínky, návrhy, poděkování.
USNESENÍ.
Různé: Podněty, návrhy aj.
Občerstvení pro členy zajištěno organizací.
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se
přihlásit včas. Každou středu od 13–15 hod. v klubovně SZdP
– (HARMONIE II) Rybářská č. p. 1819 Náchod, případně Mob.: 724
908 861, 774 919 195.
Doporučujeme se včas přihlásit na odvoz - Senior taxi.
Těšíme se na setkání, vážíme si vašeho zájmu o dění v našem
městě i zájmu organizací o spolupráci s našim Sdružením.
Za Výbor SZdP z.s. Náchod srdečně zve:
Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v únoru 2020
Rozvoz knih
V úterý 4. února se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Hala
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
3.–29. února. Národní putovní výstava o úctě k domovu a odpovědnosti za svůj kraj, kterou pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z. s. ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad.
Dětské oddělení
BOŽENA NĚMCOVÁ
3.–28. února. Výstava věnovaná spisovatelce Boženě Němcové
k jejímu 200. výročí narození.
Studovna
PASTELY NADI VOLDÁNOVÉ
Do 6. března. Autorská výstava členky Ateliéru malířů a grafiků AMAG nabízí pohledy do krajiny, panoramata měst i variace
na objekty v kontrastu s černou plochou v osobitém pojetí amatérské výtvarnice, která žije střídavě v České Skalici a Praze. Přehlídka prací vytvořených technikou suchého pastelu je k vidění ve studovně.

Výtvarná dílna se čtením pro děti
V pondělí 3. února pořádáme od 15.00 hodin další výtvarnou dílnu pro děti. Budeme si číst z pohádek Boženy Němcové.

Literární karneval pro děti
V pondělí 17. února zveme od 15.00 hodin děti a jejich rodiče
na literární karneval. Přijďte si užít odpoledne plné zábavy, písniček a soutěží. Vstup pouze v maskách literárních hrdinů!

Josef Vágner – Sen safari
Ve čtvrtek 20. února pořádáme ve spolupráci s Nadací Zdeny
a Josefa Vágnerových přednášku Ing. Lenky Vágnerové, která představí reedici knihy Sen Safari. Povídat si budeme nejen
o velkých afrických expedicích Josefa Vágnera a s nimi spojenými transporty zvířat, ale i o budování ZOO Dvůr Králové nad Labem. Těšíme se na vás od 17.30 hodin v dětském oddělení.

Virtuální univerzita třetího věku
V úterý 4. února zahajujeme další semestr Virtuální univerzity
třetího věku. Tentokrát jsme vybrali seminář Umění rané renesance v Itálii, kterým posluchače opět provede doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. Ke studiu na VU3V se může přihlásit osoba se
statutem důchodce a invalidní důchodce bez rozdílu věku. Po vyplnění přihlášky a zaplacení administrativního poplatku ve výši
300 Kč se stane studentem.

Kurz trénování paměti
Již devátým rokem pro vás pořádáme kurz trénování paměti
pod vedením lektorky Aleny Naimanové. Setkání probíhají vždy
ve středu od 10.00, 13.00 a 15.30 hodin ve studovně.
Rozpis lekcí na únor:
5. února
12. února
19. února
26. února

Náchodská univerzita volného času
17. února – doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.
Manželství Boženy a Josefa Němcových v zrcadle jejich vzájemné korespondence
24. února – Yvonna Fričová
Brasília – město – sen
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Soutěž pro děti i dospělé
Městská knihovna Náchod vyhlašuje soutěž pro děti i dospělé
čtenáře k 200. výročí narození Boženy Němcové. Máte rádi svou
babičku (dědečka) nebo na ně rádi vzpomínáte? Podělte se s námi
o vaše zážitky s nimi. Necháme na vás, jaký literární útvar zvolíte, nebo zda svou vzpomínku namalujete. Své práce odevzdejte
nejpozději do konce dubna v některém z našich oddělení.

Bookstart – Moje tělo
V úterý 25. února se v 10.00 hodin uskuteční další společné setkání rodičů s malými dětmi na téma Moje tělo.

Cesta vzpomínek
V rámci projektu Přeshraniční mezigenerační integrace vás
v úterý 25. února zveme od 15.00 hodin do studovny na setkání se vzpomínkami. Budeme si vyprávět o tom, co jsme nosili,
s čím jsme si hráli, co jsme vařili, čím jsme žili.
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. Grafická úprava CREOPRESS studio a tisk, tel.: 491 420 239. Číslo 2/2020 vychází 31. 1. 2020. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změny
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náměstí 40, 547 61, tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 17. 1. 2020. Uzávěrka březnového čísla bude 14. 2. 2020!
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ÚNOR

1. sobota pouze ve 14.45 hod.
2. neděle pouze ve 14.30 hod.
5. středa pouze v 15.30 hod.

TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU

1. sobota pouze v 16.15 hod.

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

2. neděle pouze v 18 hod.

MŮJ PŘÍBĚH

3. pondělí pouze v 17 hod.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

3. pondělí pouze v 19 hod.

VLASTNÍCI

4. úterý pouze v 17 hod.

ŽENSKÁ NA VRCHOLU

5. středa pouze v 17 hod.

CESTA ZA ŽIVOU VODOU

5. středa pouze v 19 hod.

BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

4. úterý pouze v 19 hod.
7. pátek pouze v 19.45 hod.
11. úterý pouze v 17 hod.

MALÉ ŽENY

6. čtvrtek pouze v 19.15 hod.

KRÁLÍČEK JOJO

6. čtvrtek pouze v 17 hod.
8. sobota pouze ve 20 hod.
10. pondělí pouze v 17 hod.

MODELÁŘ

7. pátek pouze v 16 hod.
8. sobota pouze ve 13.45 hod.
9. neděle pouze v 15.30 hod.
12. středa pouze v 15.45 hod.
7. pátek pouze v 17.45 hod. – DAB.
9. neděle pouze v 17.15 hod. – DAB.
12. středa pouze v 17.30 hod. – TIT.
8. sobota pouze v 15.30 hod.

SUPERMAZLÍČCI

Neohrožené tlapky znovu v kinech ve speciálním dílu! Neohrožená Tlapková patrola znovu míří do kin, tentokrát v úplně novém a speciálním závodnickém filmu. Animovaný rodinný film uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Tři ženy. Tři podoby lásky. Tři příběhy radosti i bolesti, štěstí i smutku… Nový film od tvůrců úspěšné komedie Všechno nebo nic, opět podle knižní předlohy populární slovenské spisovatelky Evity Twardzik (Urbaníkové) a v režii Marty Ferencové. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Ve filmu o tom, jak je důležité najít vnitřní vůli a změnit vlastní život, uvidíme řadu známých českých herců. V hlavní roli Vlastina Svátková, dále hrají Saša Rašilov, Vilma Cibulková, Tereza Kostková, Nela Boudová, Zuzana Norisová, Betka Staňková a Pavel Kříž. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Láska je všude kolem, má mnoho podob a nakonec si najde každého… Zimní romantická komedie, jejíž příběh začíná těsně před Vánocemi a končí na Nový rok. Hrají Táňa Pauhofová, Zuzana Norisová, Jakub Prachař, Jiří Bartoška, Emília Vašáryová, Ján Koleník, Petr Vaněk a další. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Film patří k největším favoritům při letošním udílení Českých lvů za rok 2019 – má celkem 12 nominací, včetně kategorie nejlepší film.
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
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 110 Kč. Mládeži přístupný.
Fantasy pohádka o tom, jak najít živou vodu, a zachránit tak bratry i královské rodiče. České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
Mimořádná předpremiéra pro nedočkavé!
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot Robbie) spojí s dalšími superhrdinkami, aby společně zachránily malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha jménem Black Mask (Ewan
McGregor). Správná psychoušská jízda DC a Warnerů může začít!!! Akční dobrodružné krimi, uváděné s českými titulky. Vstupné 140 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

Romantické drama natočené podle románu a díla Louisy May Alcottové. Příběh sester Marchových – čtyř mladých žen, z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého. V hhlavních rolích Saoirse
Ronanová, Emma Watsonová, Florence Pughová a Elize Scanlenová. Film patří k horkým favoritům při letošním udílení Oscarů – má celkem šest nominací, včetně kategorie nejlepší film. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Příběh z druhé světové války s osobitým stylem humoru. Film se natáčel v Žatci a Úštěku, interiérové scény pak vznikly v barrandovských ateliérech. Film patří k horkým favoritům při letošním udílení Oscarů – má celkem šest nominací, včetně kategorie nejlepší film. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
Něco je ve vzduchu… Nový film Petra Zelenky a jeho přátel. Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, odehrávající se v současné Praze. V hlavních rolích Jiří Mádl a Kryštof Hádek. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Toulavý pes Roger, nebojácná kočičí dáma Belle, zhýčkaný pudl Ronald, nemotorný pes Walter a domácí prasátko Sophie a k nim se přidá robot Bob, který má o kolečko víc – tahle nesourodá partička se musí pokusit zachránit své domovy a snad i celé město… Animované rodinné dobrodružství, uváděné v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot Robbie) spojí s dalšími superhrdinkami, aby společně zachránily malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha jménem Black Mask (Ewan
McGregor). Správná psychoušská jízda DC a Warnerů může začít!!! Akční dobrodružné krimi, uváděné v českém znění i s českými titulky. Vstupné 140 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DOLITTLE

S lidmi si až tak nerozumí… Robert Downey Jr. je doktor Dolittle. Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Hvězdný Robert Downey Junior září v originálním pojetí příběhu o legendárním zvěrolékaři. Dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
8. sobota pouze v 17 hod.

NA NOŽE

Doporučujeme – nenechte si ujít! K čertu, … který z nich to byl? V napínavém detektivním příběhu, v duchu nejlepší tradice Agathy Christie, rozehrají herecký koncert Daniel Craig, Chris Evans, Michael Shannon, Don Johnson, Jamie Lee Curtis, Toni Collette a Christopher Plummer. České titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
9. neděle pouze ve 13.30 hod.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

9. neděle pouze v 19.30 hod.
15. sobota pouze v 15 hod.

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

10. pondělí pouze v 19.15 hod.

JOKER

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 100 Kč.
Mládeži přístupný.
Tři ženy. Tři podoby lásky. Tři příběhy radosti i bolesti, štěstí i smutku… Nový film od tvůrců úspěšné komedie Všechno nebo nic. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Nahoď úsměv! V hlavní roli kriminálního dramatického thrilleru Joaquin Phoenix. Film byl oceněn Zlatým lvem pro vítězný film na MFF v Benátkách, získal dva Zlaté glóby za rok 2019 a patří k největším favoritům při letošním udílení Oscarů – má celkem 11 nominací, včetně kategorie nejlepší film. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

11. úterý pouze v 19.30 hod.

LE MANS ‚66

Strhující legendární příběh – akční životopisné drama, které opravdu stojí za vidění jen a jen v kině! Film je čtyřikrát nominovaný na Oscara za rok 2019, včetně kategorie nejlepší film. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
12. středa pouze v 19.30 hod.
21. pátek pouze v 19.45 hod.

1917

13. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
15. sobota pouze v 17.15 hod.
17. pondělí pouze v 19.15 hod.

JUDY

13. čt, 17. po pouze v 17 hod.
14. pátek pouze v 19.15 hod.
15. sobota pouze v 19.30 hod.
16. neděle pouze v 17.15 hod.
19. středa pouze v 19 hod.
14. pátek pouze v 17 hod.
16. neděle pouze v 19.30 hod.
18. úterý pouze v 19.15 hod.

CHLAP NA STŘÍDAČKU

15. sobota pouze ve 13.30 hod.

PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY

16. neděle pouze ve 13.30 hod.

SUPERMAZLÍČCI

Mimořádné předpremiéry filmu!
Čas je tvůj nepřítel… Jedinečný epický příběh z první světové války. Film získal dva Zlaté glóby za rok 2019 (nejlepší film a režie) a patří k největším favoritům při letošním udílení Oscarů – má celkem 10 nominací, včetně kategorie nejlepší film. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

Skutečný příběh legendy… Judy Garland, fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého věku stává miláčkem celé Ameriky. Renée Zellweger (Deník Bridget Jonesové) se svým strhujícím hereckým výkonem doslova převtělila v jednu z nejslavnějších žen stříbrného plátna, za kterou získala Zlatý glóbus za rok 2019 a ve hře je ještě nominace na Oscara. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Perfektní plán, který se pro všechny může stát pořádnou noční můrou! Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne
se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo skandální: Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku…
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

FANTASY ISLAND

Dobře si rozmyslete, co si budete přát, všech vyslovených přání budete později litovat… Téměř hororový film, ve kterém mění charismatický pan Roarke v luxusním, leč odlehlém tropickém rezortu,
tajné sny svých šťastných hostů ve skutečnost. Když se však fantazie stanou noční můrou, musí hosté záhadu ostrova vyřešit, aby si útěkem zachránili život. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
A je to opět tady! Dva geniální nešikové Pat a Mat přicházejí ve zcela nových Kutilských trampotách! Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Animované rodinné dobrodružství od tvůrců animáku „Hurá do Afriky“, uváděné v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

16. neděle pouze v 15.15 hod.

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA

„Hóóódně podezřelá komedie“, která si utahuje z kriminálek! Slovní humor a do absurdna gradující situace… Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
18. úterý pouze v 17 hod.
26. středa pouze v 17.30 hod.

BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

20. čtvrtek pouze v 17 hod.

SVIŇA

21. pátek pouze v 15.45 hod.
22. sobota pouze v 15.45 hod.
23. neděle pouze ve 13.30 hod.
26. středa pouze v 15.30 hod.
21. pátek pouze v 17.45 hod.

JEŽEK SONIC

22. sobota pouze ve 13.45 hod.

ZAKLETÉ PÍRKO

Akční dobrodružné krimi, uváděné v českém znění. Vstupné 140 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Šokující thriller inspirovaný životem a smrtí… Natočeno podle stejnojmenného knižního bestselleru spisovatele Arpáda Soltésze a odehrávající se ve světě vysoké politiky, mafie bílých límečků, organizovaného zločinu, obchodu s bílým masem a velkých financí. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A proto vznikla komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat před svým neúnavným pronásledovatelem Doktorem Robotnikem. Komedie úplně pro všechny, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

KRÁLÍČEK JOJO

Režisér Taika Waititi natočil příběh z druhé světové války se svým osobitým stylem humoru. Film se natáčel v Žatci a Úštěku, interiérové scény pak vznikly v barrandovských ateliérech. Film patří
k horkým favoritům při letošním udílení Oscarů. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
Pohádka Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky o chudé dívce, která se vydává do světa vysvobodit zakletého prince.
Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

22. sobota pouze ve 20 hod.

MODELÁŘ

Něco je ve vzduchu… Nový film Petra Zelenky a jeho přátel. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
22. sobota pouze v 17.45 hod.
23. neděle pouze v 17.30 hod.
26. středa pouze v 19.30 hod.

CHLAP NA STŘÍDAČKU

23. neděle pouze v 15.30 hod.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

Perfektní plán, který se pro všechny může stát pořádnou noční můrou! V hlavních rolích české komedie Jiří Langmajer, Ivana Chýlková a Lucie Žáčková.
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
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 100 Kč. Mládeži přístupný.
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22. února 2020 ve 20.00 hodin
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě
Večerem provází Karel Voříšek
P R O G R A M

VELKÝ SÁL

20.00 Předtančení JM DANCE
20.15 Taneční série hudební skupiny Relax
21.00 Předání cen Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
21.15 Předtančení JM DANCE
21.20 Host večera Dalibor Janda a Jiřina Anna Jandová
22.05 Taneční série hudební skupiny Relax
23.00 Soutěž o bohaté ceny
23.20 Taneční série hudební skupiny Relax
02.00 Zakončení plesu

KAVÁRNA
BLUE CIMBÁL
elektro-cimbal v pop-rocku
21.30–01.30 hodin
Předprodej vstupenek od 10. února 2020 v Městském informačním centru,
Masarykovo náměstí 1, Náchod, tel. 491 426 060
Vstupné: velký sál 200 Kč, malý sál 150 Kč, stání 100 Kč

