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Středa
4. března 2020
v 19.00 hodin

Ivan a Lukáš Klánský - klavírní čtyřhra
Program:
L. van Beethoven: Sonáta pro čtyři ruce, D-dur, op. 6
Variací C-dur na téma hraběte Valdštejna, WoO67

Předprodej již probíhá

Čtvrtek
5. března 2020
v 17.00 hodin

březen 2020

RECITÁL KLAVÍRISTŮ IVANA A LUKÁŠE KLÁNSKÉHO
„BEETHOVEN A JEHO NÁSLEDOVNÍCI“
F. Schubert:
J. Brahms:

7. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Fantasie f-moll, D 940
Uherské tance (výběr)

Vstupné: 150 Kč, 130 Kč, 110 Kč

JARNÍ SBOROVÝ KONCERT

Vystoupí: Bambulata ZUŠ Náchod - sbormistr: Jitka Luxová, klavírní doprovod: Františka Pospíšilová I Rarášci ZUŠ Náchod - sbormistr: Zbyněk Mokrejš, klavírní doprovod: Roman Černý
Ptáčata ZUŠ Rychnov nad Kněžnou - sbormistr: Kateřina Synková, klavírní doprovod: Pavla Šmídová

Můžete se těšit na jejich velmi pestré soutěžní repertoáry, se kterými brzy vstoupí do krajských kol soutěží.
Předprodej od 20. února 2020

Vstupné: 70 Kč, 60 Kč, 50 Kč

Liduščino divadlo vás zve na nedělní pohádku

Neděle
15. března 2020
v 15.00 hodin

Pondělí
16. března 2020

9.00 a v 10.30 hodin

Úterý
17. března 2020
v 19.00 hodin

Středa
18. března 2020
v 18.00 hodin

KOSÍ BRATŘI - pohádka z Večerníčků

Josef a Václav jsou kosí bratři, jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. V jejich rošťáckých hlavičkách uzrávají ty nejdivočejší nápady. V ZOO pustí z klece lišku, která je hned pěkně
prožene, hledají kouzelné světýlko, aby mohli chodit přes černý les, na pouti chtějí získat balónky a nakonec díky nim s hromadou balónků uletí stánek i s prodavačem. Josef a Václav
se nedají odradit. Dobře ví, že s věrným kamarádem vždycky všechno nakonec dopadne dobře ...
Předprodej od 20. února 2020

Pro děti od 3 do 10 let. Délka 65 minut.

VELKÁ POŠŤÁCKÁ POHÁDKA

Listonoš, pan Kolbaba, zahlédl v noci na poště poštovní skřítky. Hráli mariáš s dopisy. Jedno psaníčko nemělo adresu! Skřítci vyčetli, že nějaký Frantík píše Mařence a chce si ji vzít. Pan
Kolbaba se proto vydal do světa, aby Mařenku našel…
Předprodej od 20. února 2020

Pro děti od 4 do 10 let. Délka 65 minut.

v 19.00 hodin

Pátek
20. března 2020
v 19.00 hodin

Vstupné: 60 Kč

PAVLÍNA JÍŠOVÁ, ADÉLA JONÁŠOVÁ A OLDŘICH BOHADLO

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.
Předprodej již probíhá

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

Vstupné: 180 Kč, 160 Kč, 140 Kč

Akce se koná v přednáškovém sále

BESEDA na téma „Náchodské vily: jejich stavitelé a majitelé“
Termín vila byl používán už ve starověkém Římě pro letní sídlo. Římské vily byly obvykle bohatě zdobeny, měly rozlehlé zahrady s bazény a fontánami. V podobném duchu si stavěly
vily i významní představitelé měst na Náchodsku. Na této besedě budeme hovořit nejenom o domech, ale také o jejich majitelích a také stavitelích. Besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda.
Předprodej vstupenek od 20. února 2020

Vstupné: 50 Kč

7. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

Klicperovo divadlo Hradec Králové

Čtvrtek
19. března 2020

Vstupné: 60 Kč

Liduščino divadlo vás zve na pohádku pro školy a další zájemce

Robert Thomas:

OSM ŽEN

Úprava, texty písní a režie: Petr Štindl

Detektivní hra francouzského dramatika plná napětí i lehké nadsázky.

Na zasněženém sídle uprostřed pustiny, které patří oblíbenému a úspěšnému podnikateli Marcelovi, se sjíždí na Vánoce celá rodina. Během jedné noci je Marcel zabit a začíná nelítostné
amatérské pátrání po vrahovi.
Předprodej od 20. února 2020

Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

BRATISLAVA HOT SERENADERS

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

Na koncertě kromě hitů let 20. zazní mnohé novinky, které orchestr přidal za poslední rok do svého rozsáhlého repertoáru. Nejnovější sólovou skladbu „I Can‘t Write The Words“ právě
studují oblíbené a šarmantní Serenaders Sisters a v Náchodě odezní v podání orchestru v Evropské premiéře.
Předprodej od 20. ledna 2020

Stolová úprava.

Vstupné: sál s pohoštěním - 380 Kč, balkón 320 Kč

Náchodská divadelní scéna - divadelní scéna mladých

Středa
25. března 2020
v 18.00 hodin

K. J. Erben, Blanka Dvořáčková:

KYTICE

S jevištní dramatizací Erbenovy sbírky balad Kytice z pověstí národních (1853)
Scénář a režie: PaedDr. Blanka Dvořáčková, asistent režie: Lukáš Ficek
Na topole podle skal… Dej sem dítě… Hospodáři štědrovku… A byli skokem třicet mil… Zabila jsem holoubátko… a s dalšími baladami, ve kterých za vinu následuje krutý trest, se divákům
představí studentky a studenti Jiráskova gymnázia v Náchodě.
Předprodej od 20. února 2020

Vstupné: 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč

Činoherní studio Bouře Praha

Čtvrtek
26. března 2020
v 19.00 hodin

CENA ZA NĚŽNOST

Dan Gordon:
Režie: Viktorie Čermáková
Hra oscilující na hranici komedie a melodramatu
Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Alexej Pyško, Marcela Holubcová, Jan Fišar/Robert Jašków/Miloslav Mejzlík/Martin Polách, Daniela Choděrová/Kateřina Sedláková

Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle stejnojmenného filmu, který získal hned pět filmových Oskarů. Dějem prochází vztah dvou žen. Matky a dcery. Aurora je velmi autoritativní,
poněkud výstřední vdova, která žije jen a jen pro svoji dceru Emmu. Geniální hra se spoustou skvělých dialogů má na konci velmi překvapující rozuzlení ...
Předprodej od 20. února 2020

Pátek 3. dubna 2020 v 19.00 hodin
Předprodej již probíhá

7. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

Vstupné: dole na stání: 390 Kč

Připravujeme
KATAPULT - NOSTALGIA TOUR

Neuvěřitelný reprezentační program provede posluchače celou dlouhou kariérou skupiny /est.1975/ od nostalgických vzpomínek na mládí (a nejen
fanoušků) až do žhavé současnosti. Během jediného večera a samotného koncertu tak prostřednictvím stále živých písniček prožije auditorium a kapela
také díky emocionálnímu náboji spolu celý život.

Neděle 5. dubna 2020 v 19.00 hodin

MANUÁL ZRALÉ ŽENY - Halina Pawlowská

Středa 15. dubna 2020 v 19.00 hodin

MILOŠ MEIER: DRUMMING SYNDROME

Předprodej již probíhá

Předprodej již probíhá

Vstupné: 380 Kč

V stupné: 240 Kč, 220 Kč, 200 Kč

Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

Není nic špatného na tom být zralá žena, i když slovo „zralá“ mi připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat…

Bubeník metalových Dymytry a hronovský rodák Miloš Meier se svoji „Drumming Syndrome“ one-man show dokázal již před dvěma lety strhnout
publikum náchodského Beránku. Tentokrát představí nový program, ve kterém zazní osobitě upravené rockové a metalové světové hity, filmové
soundtracky, výlety i do nemetalových žánrů a spousty bubenických sól. Vysoká hráčská technika dává předpovídat výjimečnému hudebnímu zážitku.
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Již několik let se odborná i laická veřejnost z oblasti vážné hudby shoduje v tom,
že Smyčcové oddělení ZUŠ Náchod zaslouženě patří mezi absolutní špičku v České
republice. Velké úspěchy dlouhodobě sklízí v celostátním měřítku v individuálních
soutěžích, v komorní i orchestrální hře.
Za tímto vším je i velké úsilí a obětavost
trojice republikově uznávaných pedagogických osobností, které na naší škole
mnoho let působí. Michaela Michalová (violoncello, orchestr), Lukáš Janko (housle,
viola, orchestr) a Ladislav Michal (housle,
viola) jsou pravidelně a právem oceňováni
za vynikající pedagogickou činnost s dětmi a mládeží na vrcholných akcích ZUŠ
a díky výsledkům jsou jejich žáci po léta
úspěšnými uchazeči o studium na uměleckých školách, případně aktivními hráči v neprofesionálních uskupeních.
V roce 2019 postoupila čtyři komorní uskupení ZUŠ Náchod do celostátního
kola soutěže MŠMT, kde tři z nich proměnila svoji účast ve svých kategoriích ve vítězství a dvě obdržela titul absolutní vítěz
v konkurenci 55 účastníků celostátního
kola. Ve stejném roce získal ocenění laureáta rozhlasové soutěže Concerto Bohemia
smyčcových orchestr Penquins, který tak

dostal možnost natáčet v Českém rozhlase Praha. Rok před tím oba naše smyčcové
orchestry zvítězily ve svých kategoriích
v celostátním kole soutěže MŠMT v Olomouci. Z řad sólistů ve hře na smyčcové
nástroje pravidelně sklízejí v národních
či mezinárodních soutěžích úspěchy Vilém Jirsa, Viktor Tomek, Daniel Plavec či
Adéla Šmejdová.
Výše uvedené soubory i sólisté svými
výkony pravidelně těší i širokou veřejnost, ať už v Náchodě nebo na slavnostních akcích v Neratově, Plzni, Smetanově národním domě, Senátu či Klementinu
a Muzeu hudby v Praze.
Za každým úspěchem svěřenců ZUŠ
Náchod stojí velká podpora z řad rodičů
a neutuchající obětavá práce pedagogů,
pro něž je pod slovem práce ukryta vášeň a velká láska ke svému oboru. Právě
p. Michalová, p. Janko a p. Michal vnímají
svou pozici pedagoga jako poslání a svým
entuziazmem dokáží strhnout žáky, kteří pak neváhají této kratochvíli obětovat
většinu svého volného času, což pro mládež v jejich věku bývá velmi vzácné. A my
jim za to velmi děkujeme.
Mgr. Zbyněk Mokrejš
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
27. 1. 2020
Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva
byli omluveni. Číselný popis
u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy
základních a mateřských škol
7-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy o činnosti ZŠ Drtinovo náměstí (Staré Město), ZŠ 1. Máje (Běloves), ZŠ Pavlišovská (Babí), MŠ Vančurova a MŠ Alšova.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s organizací Správa železnic, státní organizace.
Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele č. 2067/1 v k. ú. Náchod
v návaznosti na propojení ulic Raisova
a Parkány. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou.
7-0-0
RM schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 952/1 o výměře 25 m2 v k. ú. Náchod,
za účelem parkování motorových vozidel do vybudování sjezdu na dobu jednoho roku. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne 1. 2. 2020 do
31. 12. 2020.
7-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu s Lesy České republiky, s.p. Smlouva se týká pronájmu pozemkové parcely
č. 290/3 o výměře 146 m2 v k. ú. Staré Město nad Metují, za účelem dočasného užívání zahrady příspěvkovou organizací MŠ
Myslbekova. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou od 1. 2. 2020 do dne podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí kupní smlouvy na prodej předmětu nájmu,
nejdéle však do 31. 1. 2025.
7-0-0
RM schválila uzavření dodatku č. 1
k nájemní smlouvě se společností innogy Energo, s. r. o. Dodatkem se změní, že
od roku 2020 nebude společnost innogy Energo, s. r. o. platit městu Náchodu
roční nájemné, ale bude vkládat peněžní
prostředky ve výši tohoto ročního nájemného do rekonstrukce a modernizace výměníkových stanic, které jsou zahrnuty
do Smlouvy o nájmu výměníkových stanic č. 11111/20003 ve znění uzavřených
dodatků.
7-0-0
Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Náchoda
7-0-0
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda pro TJ
Kraso (38.000 Kč), Bavíme se sportem z.s.
(40.000 Kč), Náchodská divadelní scéna
(20.000 Kč), Galerie Nola z.s. (50.000 Kč).
RM odvolala
paní Simonu Prouzovou z komise sociální, z komise lázeňské
a školské komise.
RM jmenovala Ing. Bc. Janu Ungrovou
členkou sociální komise pana Pavla Soko-

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
láře členem lázeňské komise.
Bartoňova vila – SVČ Déčko
– oprava sociálních zařízení
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky společnosti Vše pro stavby s.r.o., Náchod,
na zpracování projektové dokumentace
na opravu sociálních zařízení v 1. a 2. NP
domu čp. 243, Zámecká ul. Náchod – SVČ
Déčko.
Oprava vývěsních hodin
na Kamenici
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky panu
Petru Podzemskému, uměleckému kováři a zámečníkovi, Praha, na opravu vývěsních hodin v majetku města zavěšených
na čp. 139 na Kamenici v Náchodě včetně
osazení fotovoltaickými články pro provoz hodin na solární energii.
Komunikace ulice Tkalcovská
– projektová dokumentace
7-0-0
RM schválila cenovou nabídku a vystavení objednávky na vypracování projektové dokumentace nové komunikace ul.
Tkalcovská pro společné územní (DÚR)
a stavební řízení (DSP) v podrobnostech
pro provedení stavby (PDPS) a dokumentace demolice vlečky pro zhotovitele –
Ing. Jana Lahodu, Praha 9.
Žádost Stavebního
bytového družstva Náchod
o souhlas vlastníka pozemku
7-0-0
RM souhlasila s vydáním souhlasného
stanoviska vlastníka pozemku st. č. 3075
v k. ú. Náchod, ulice Borská, na kterém se
nachází bytový dům s čp. 1850 až 1852,
pro Stavební bytové družstvo Náchod,
aby SBD Náchod mohlo realizovat vestavbu tří výtahů do bytového domu čp. 1850
až 1852.
Bytový dům ul. Odboje č.p. 50,
k.ú. Staré Město nad Metují
7-0-0
RM souhlasila se záměrem stavebních
úprav a návrhem předloženého dispozičního řešení bytového domu ul. Odboje č.p.
50, k.ú. Staré Město nad Metují a schválila schvaluje vystavení objednávky na vypracování projektové dokumentace pro
stavební řízení v podrobnostech pro provedení stavby pro zhotovitele Vše pro
stavby s.r.o., Náchod.
ARTCENTRUM
– projektová dokumentace
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „ARTCENTRUM – zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení“
zhotoviteli: ATELIER TSUNAMI s r.o., Náchod.
Modernizace
odborných učeben ZŠ Plhov
– projektová dokumentace
7-0-0
RM schválila cenovou nabídku na provedení projektové dokumentace a uzavření objednávky pro společnost PROXION s.r.o., Náchod.
Instalace sklopných sloupků
do příjezdové cesty k Malým lázním

RM souhlasila s instalací dvou kusů
sklopných sloupků do příjezdové cesty k Malým lázním z důvodu zamezení
vjezdu motorových vozidel k prameníku a do areálu Malých lázní. Požadované
včetně stavebních úprav zajistí firma Průmstav Náchod.
TELEGRAFICKY:
RM schválila cenovou nabídku a schválila uzavření objednávky pro společnost
ENTAZE s.r.o., Náchod, na provedení injektáže k odstranění vlhkosti v jídelně ZŠ
Drtinovo nám.
7-0-0
RM schválila cenovou nabídku a uzavření objednávky na projektovou dokumentaci pro vestavbu zasedací místnosti v budově MěÚ Náchoda v ul. Němcové 2020
pro projekční kancelář PROXION s. r. o.,
Náchod.
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
na kácení lípy srdčité a souhlasila s vystavením objednávky na akci „Most přes
Metuji, Náchod – Běloves, ul. U Zbrojnice“ pro Ondřeje Laštovičku, Horní Radechová.
7-0-0
RM souhlasila se změnou dodatkové tabulky v původním znění „Mimo obyvatel
města Náchoda“ v rámci úpravy dopravního značení v ulici Pod Lipím.
7-0-0
RM schválila výši vstupného na Reprezentační ples města Náchoda, Primátoru a.s. a Beránku Náchod a.s., velký
sál 200 Kč, malý sál 150 Kč, stání 100 Kč
a cenu jednoho losu do soutěže o ceny
20 Kč.
7-0-0
RM neschválila poskytnutí daru na rekonstrukci Mašínova statku v Lošanech
na Kolínsku.
7-0-0
RM souhlasila s podporou financování
obědů pro děti, které navštěvují soukromou mateřskou školu, nebo dětskou skupinu a s navýšením rozpočtu příslušné kapitoly o 79.200 Kč.
6-0-1
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o spolupráci mezi městem Náchod a nadačním fondem NOVÉ ČESKO v rámci projektu REVOLUTION TRAIN.
7-0-0
RM vzala na vědomí informaci o končícím šestiletém období ředitelky MŠ Březinova Lenky Šimkové a ředitelky MŠ
Havlíčkova Mgr. Michaely Trejtnarové,
a nebude na tato pracovní místa vyhlašovat konkurs.
7-0-0
RM schválila cenovou nabídku a uzavření objednávky pro firmu K plasty s. r. o.,
Nové Město nad Metují, na instalaci sítí
proti hmyzu do oken v MŠ Komenského.
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na úpravu vrtu Běla
zhotoviteli ALPRIM CZ s.r.o. Velké Poříčí.		
7-0-0
Rada města Náchoda 10. 2. 2020
Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl omluven.
Výroční zprávy mateřských škol 8-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy

BŘEZEN
o činnosti MŠ Vítkova, MŠ Havlíčkova, MŠ
Komenského, MŠ Myslbekova a MŠ Březinova.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila Dohodu o ukončení pachtovní smlouvy na užívání zahrádky na p.
p. č. 586/3 v Bělovsi. Smlouva bude ukončena dohodou k 29. 2. 2020.
8-0-0
RM pověřila odbor správy majetku a financování k oslovení nájemníků v bytech
v majetku města Náchoda v ulici Duhová ve věci nabídky koupě nájemních bytů
do vlastnictví.
8-0-0
Oprava chodníku v ul. Bartoňova 8-0-0
RM souhlasila s provedením opravy zbylé části chodníku v ul. Bartoňova
za cenu 174.536,86 Kč bez DPH. Opravu
provede firma Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí v průběhu roku 2020.
Dětské dopravní hřiště v Bělovsi 8-0-0
RM schválila darovací smlouvu; smlouvu o výpůjčce; smlouvu o smlouvě budoucí darovací a smlouvu o výpůjčce;
uzavřenou mezi smluvními stranami AUTOMOTOKLUB BESIP DĚTSKÉ DOPRAVNÍ
HŘIŠTĚ NÁCHOD v ÚAMK a PO Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves.
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi organizací Správa přírodních zdrojů
a lázní Běloves, příspěvková organizace,
a organizací ucimseridit.cz s.r.o., jejímž
předmětem je zajištění odborných lektorů pro dopravním výchovu na dopravním
hřišti v Náchodě – Bělovsi pro rok 2020.
Smlouvy o poskytnutí dotací
z rozpočtu města
8-0-0
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda pro TRI
SKI Klub KOHA Náchod z.s. (10.000 Kč), Josefa Hendla (10.000 Kč) a smlouvy o dotaci podpora de minimis: Český svaz včelařů. Z. s., Náchod (10.000 Kč), Kavalerie
Náchod, z.s. (15.000 Kč), Region Orlicko-Třebovsko (5.000 Kč), Spolek přátel vojenské historie – 6. prapor polních myslivců Náchod (25.000 Kč), Historický
spolek Antares (10.000 Kč), Spolek šlapacích moskvičů Náchod (8.000 Kč), AMAG
z.s. (16.800 Kč), SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu Náchod, z.s. (40.000 Kč), Euroregion Glacensis (15.000 Kč), Junách – český
skaut, středisko Náchod, z.s. (15.000 Kč)
a Pavel Malina (20.000 Kč).
Místní komunikace ulice Jílová,
studie proveditelnosti
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Místní komunikace ulice Jílová, studie proveditelnosti“ zhotoviteli Ing. Filip Eichler, Ph.D.,
Nové Město nad Metují.
RM uložila poptat nabídku na chodník –
ul. Jílová – autobusová zastávka.
Stavební úpravy chaty Zvonička 8-0-0
RM souhlasila se zněním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební úpravy chaty Zvonička, Pec pod Sněžkou.
RM souhlasila s cenovými nabídkami a s vystavením objednávek na výkon

ZPRÁVY Z RADNICE
činnosti technického dozoru stavebníka
a výkon činnosti koordinátora BOZP pro
Ing. Luboš Kasper, Trutnov.
Chodník ulice Ryšavého
– přeložka sloupu ČEZ
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,
v rámci realizace chodníku v ulici Ryšavého, Babí u Náchoda.
Rekonstrukce bytového domu
v ulici Odboje čp. 50
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro společnost Geodézie Náchod s.r.o., Náchod
na geodetické práce pro rekonstrukci
domu ul. Odboje č.p. 50, k.ú. Staré Město nad Metují
MŠ Březinova
– oprava omítek a výměna PVC 8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro společnost Vše pro stavby s. r. o., Náchod.
Zprovoznění ČOV pro táborovou
základnu SVČ Déčko ve Vižňově 8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky firmě
Rec.ing spol. s r.o., Nové Město nad Metují, na zprovoznění ČOV pro táborovou základnu SVČ Déčko ve Vižňově.
Zabezpečovací zařízení
ZŠ 1. Máje (Běloves)
8-0-0
RM souhlasila s navýšením rozpočtu
Základní školy, Náchod, 1. Máje 365 na pořízení zabezpečovacího zařízení.
Smlouva o nákupu
mobilního pojízdného pódia
8-0-0
RM schválila uzavření kupní smlouvy
na nákup mobilního pojízdného pódia
se společností Siba Plus, s. r.o., za finanční částku 459.800 Kč. vč. DPH, zaškolení
a dopravy.
Situování sportovní haly
v lokalitě u Bílé růže
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na zpracování zadávací dokumentace k soutěži
o návrh pro situování sportovní haly v lokalitě u Bílé růže zhotoviteli Tomáš Vymetálek Architects s r.o., Hradec Králové.
Bezbariérové trasy
8-0-0
RM souhlasila se záměrem bezbariérových tras od vlakového a autobusového nádraží k budově kina a od vlakového
a autobusového nádraží po budovu staré polikliniky a schválila vystavení objednávky na zpracování předmětných
bezbariérových tras pro zhotovitele Dipl.
– Ing. Walter Kurschatke, Náchod.
Spolkový dům – zpracování projektové
dokumentace
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Spolkový
dům – zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení“ zhotoviteli: Tomáš Vymetálek Architects s r.o., Hradec Králové.
8-0-0

Komunikace a veřejné osvětlení U Vodojemu v Náchodě – projektová dokumentace
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky firmě
Hauckovi, s.r.o., Zlič, na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v rozsahu pro provedení stavby komunikace U Vodojemu
v Náchodě a projektové dokumentace pro
územní souhlas na veřejné osvětlení.
Realizace veřejného osvětlení
v ulici Krátká
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky na realizaci veřejného osvětlení v ulici Krátká pro
společnost TELKABEL CR, s.r.o., Náchod.
Most přes Metuji, Náchod
– Běloves, ul. U Zbrojnice“
8-0-0
RM schválila vypsání zadávacího řízení k veřejné zakázce „MOST PŘES METUJI, NÁCHOD – BĚLOVES, UL. U ZBROJNICE“ ve zjednodušeném podlimitním
řízení a zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce.
Městská policie Náchod,
oprava omítek
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro společnost Průmstav Náchod s.r.o., Náchod.
Žádost SPŠ stavební
a Obchodní akademie, Náchod
8-0-0
RM schválila slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši
12.000 Kč vč. DPH na akci Regionální veletrh fiktivních firem pořádaný Střední
průmyslovou školou stavební a Obchodní akademií arch. Jana Letzela, Náchod,
dne 19. 2. 2020.
TELEGRAFICKY:
RM vzala na vědomí zápis z jednání letopisecké a místopisné komise z 22. 1.
2020.
8-0-0
RM schválila cenovou nabídku a uzavření objednávky na nátěr objektu Lipí čp. 93
pro Ladislava Škodu, Lipí.
8-0-0
RM schválila cenovou nabídku a uzavření objednávky na stavební úpravy v MŠ
Havlíčkova (kuchyň, lapol, soc. zařízení
a zázemí) pro projekční kancelář S atelier, s. r. o., Náchod.
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na rozšíření veřejného osvětlení v ulici Na Vyšehradě pro
společnost TSN s.r.o.
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a s vystavením objednávky na rekonstrukci rozvaděčů veřejného osvětlení Náchod, pro TSN s.r.o.
8-0-0
RM schválila prodejní cenu lázeňských
pítek a fotopublikace Náchodsko z nebe.		
8-0-0
RM delegovala Mgr. Jana Špačka, odborného pracovníka pro kulturu, sport
a cestovní ruch MěÚ Náchod jako zástupce města Náchoda pro jednání v municipální komoře spolku Centrála cestovního
ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.8-0-0
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KRONIKA, MAS STOLOVÉ HORY

Spolupráce MAS Stolové hory a města Náchod

					
			

KRONIKA

V lednu 2020 se narodilo:
23 náchodských občánků
Místní akční skupina Stolové hory už
téměř 3 roky přerozděluje finanční prostředky do regionů Policka, Hronovska
a města Náchoda a je tedy na čase si zrekapitulovat, jaké projekty byly podpořeny a co všechno bylo i díky existenci MAS
vybudováno, či bude v brzké budoucnosti vznikat.
Jednou z priorit pro Náchod v rámci projektů přes MAS Stolové hory během posledních let byl rozvoj vzdělávání a vzdělávacích institucí. Na ZŠ Náchod
- Plhov byl vybudován výtah, aby byla zajištěna bezbariérovost budovy. Na ZŠ Komenského pak proběhne rekonstrukce
učeben pracovních činností a přírodních
věd, které se zároveň dovybaví. Na Lipí
by měla vzniknout nová dětská skupina
pro nejmenší děti a zároveň je podpořeno
SVČ Déčko – jednak samotná činnost, kdy
v době prázdnin probíhají příměstské tábory a během školního roku na vyučování navazuje družina. Zároveň bude dovybavena jazyková a přírodovědná učebna.
Také v sociální oblasti bylo podpořeno
více projektů, které se buď už uskutečnily,
nebo se realizovat v nejbližší budoucnosti budou. Pořízení nového automobilu pro
zlepšení terénních služeb se týká Městského střediska sociálních služeb MARIE a Oblastní charity Náchod. Ve Stacionáři Cesta dojde ke stavebním úpravám,
díky kterým se zvýši kapacita odlehčovací
služby a dojde i k vytvoření krizového lůžka. Společnost Pferda pak vybuduje tréninkový byt, cvičnou kancelář a šatnu pro

dospělé s mentálním postižením a duševním onemocněním. Kromě toho je podpořena i společnost Aufori, která se snaží
na celém území Náchodska zlepšit situaci
v sociálně vyloučených rodinách.
Další oblastí s více podpořenými projekty je zaměstnanost. Byla vytvořena tři
nová pracovní místa. Paní Hausknechtová vytvořila 2 pracovní místa – asistenta
a jazykového lektora. U společnosti FINGRAM se pak jedná o lektora finanční gramotnosti. Z dalších projektů nelze opomenout výstavbu lávky přes železniční trať
nebo vybudování obory a naučné stezky
v Montaci. Lesy města Náchoda mají novou pilu a hasiči si pořídili novou elektrocentrálu.
Celková částka, kterou Místní akční
skupina Stolové hory doposud přerozdělila na území města Náchoda, dosahuje
téměř 20 milionů korun, a jak je patrné
z představených projektů, podpora je rozdělena do široké škály oblastí a pomáhá
rozvíjet město jako celek. Zároveň je potěšující, že se nezapojuje jen město se svými projekty, ale podpořena byla i spousta
dalších organizací a firem. Takových výsledků by však nebylo možné dosáhnout
bez dobré spolupráce s představiteli města a také všech dalších členů MAS z Náchoda, kteří se svým rozhodováním spolupodílejí na směřování spolku. Těm všem
tedy patří velký dík a nezbývá než popřát,
aby tato spolupráce v podobném duchu
pokračovala i do budoucna.

V lednu 2020 byli oddáni:
10. 1. Lukáš Chaloupek,
		Česká Skalice
		Iryna Oleksandrivna Mylnyčuk,
		Ukrajina

Nová zastávka na Jizbici
Obyvatelé Jizbice se mohou těšit z nové
autobusové zastávky. Terénní práce
na úpravě jejího okolí a výstavba nového
chodníku proběhly již v prosinci, v únoru
pracovníci firmy Silvagro, s.r.o., dokončili
osazení moderní zastávky včetně mobiliáře. Ať se líbí a dobře slouží.

9. regionální
veletrh fiktivních firem v Náchodě
Střední průmyslová škola stavební
a Obchodní akademie arch. Jana Letzela,
Náchod, příspěvková organizace uspořádala 19. 2. 2020 v secesních prostorách
náchodského Beránku již 9. ročník veletrhu fiktivních firem. Krom pěti společností, které reprezentovaly naši školu, se do soutěže zapojily fiktivní firmy
z Trutnova, Hradce Králové, Nového Bydžova, Kostelce nad Orlicí a Janských Lázní. Odborná porota, složena z pedagogů zúčastněných škol, hodnotila celkem
16 soutěžících firem. Bodovala se úvodní prezentace firem. Během dvou minut
měla každá společnost za úkol jak v českém, tak cizím jazyce představit svoji firmu a produkty, které nabízí. Dále se rozdávaly body za vzhled stánku a obchodní
rozhovor v mateřském, anglickém či německém jazyce. Během celého dopoledne
na veletrh přicházeli žáci nejen z naší školy, ale také z jiných náchodských základ-

ních škol, kteří čile obchodovali. Mohli si
například nakoupit moderní obuv, metalová trička, různé druhy parfémů, ochutnat nejrůznější nealkoholické koktejly či
vycestovat s řadou cestovních kanceláří
na dovolenou svých snů.
Žáci Střední průmyslové školy Otty
Wichterleho, studující obor polygrafie
ve Velkém Poříčí, hodnotili firemní katalogy. Třetí příčku v této soutěžní kategorii
obsadila firma Koktejloviny,s.r.o. z Hradce
Králové, na druhém místě skončila trutnovská NATURE THINGS, s.r.o. První místo připadlo za profesionálně vyhotovený
katalog firmě HandyPlay z Janských Lázní. Tato firma se zároveň dělila o druhé
pomyslné zlato, které v kategorii Nejlepší firma obsadila společně s domácí firmou CaspoTime, s.r.o. Tato společnost
zabývající se prodejem hodinek, budíků
a nástěnných hodin byla zvolena zároveň nejsympatičtější firmou celého vele-

trhu. Třetí v kategorii Nejlepší firma byli
hradečtí obchodníci prodávající koktejlové nealkoholické nápoje.
Velmi nás těší i zájem města a našeho
zřizovatele o tuto akci. Slavnostního zahájení se již tradičně zúčastnili zástupci náchodské samosprávy (místostarostka
Pavla Maršíková a zastupitel Petr Jirásek) a závěrečného vyhodnocení a předávání cen těm nejúspěšnějším se osobně
zúčastnila i náměstkyně hejtmana KHK
Mgr. Martina Berdychová, která celou
akci hodnotila velice kladně. Velký dík
patří všem zúčastněným, pořadatelům
a v neposlední řadě i Královéhradeckému
kraji a městu Náchod za jejich podporu.
Mgr. Lea Zálišová

BŘEZEN

Kam se posouvá
PFERDA v Náchodě?
Organizace PFERDA z.ú. se rozhodla posunout svoji podporu
pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním
trochu dál a vytvořit komplexnější služby. Od začátku roku 2020
se její Tréninková kavárna Láry Fáry v Náchodě přetransformuje do sociálního podniku. „Pro naše zákazníky se v podstatě vizuálně nic nezmění, stále uvidí lidi s postižením, kteří jim přinesou kávu. Ale už to budou jen ti, kteří mají pracovní smlouvu
a pracují jako my“, říká ředitelka Jana Křížová.
I tak se ale budou v kavárně pohybovat i klienti, kteří smlouvu
nemají a budou jen v tréninku. Ti ale budou uživateli nové služby s názvem Pferdí trénink. Ta vzniká přímo v budově Tréninkové kavárny, v jejím prvním poschodí. Buduje se tam úplně nový
tréninkový byt s kuchyňskou linkou a malým zázemím, kde budou klienti trénovat dovednosti potřebné k samostatnému bydlení. Přímo v kavárně budou pak trénovat pracovní dovednosti.
„Chtěli jsme, aby služby byly komplexní, klienti a jejich pečující
osoby to vítají. Tyto věci nejdou úplně oddělit a takto bude trénink prospěšnější,“ doplňuje Jana Křížová.
Klienti Pferdího tréninku budou i nadále trénovat v Tréninkové kavárně, ale budou mít svého asistenta a provoz kavárny už
nebude tolik ovlivněn jejich terapií.
„K této změně jsme se rozhodli z několika důvodů, jednak je
potřeba více oddělit terapii a práci, aby zákazníci dostali služby, jaké se očekávají v běžné kavárně, a zároveň je potřeba více
zacílit trénink a terapii pro klienty, kteří se teprve všechno učí,“
vysvětluje Jana Křížová.
Pracovníci organizace PFERDA z.ú. se na změnu těší a doufají,
že jejich práce se zase o něco kvalitativně posune.
Služba sociální rehabilitace Pferdí trénink Náchod je
od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 podpořena z Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI.

KOMORNÍ HUDBA, PFERDA
Třetí rozvětvil svůj stříbřitý kmen v parčíku na rohu ulic
J. Palacha a A. Dvořáka. Jednou jsem tehdy přijel ze studií v Praze a táta mně podal ten asi metrový proutek zakořeněný v květináči: „Někde ho píchni, Vádiku.“ A tak jsem ho píchnul tam,
do toho parčíku. Byli tam zrovna v plné práci dva zahradníci
a s radostí ho přivítali. Dnes se u něj rád zastavím, sednu na lavičku a dívám se jeho korunou těch padesát let zpátky. A dál
– sto deset let zpátky, kdy se otec narodil...
Ano, letí to, letí. A kolem běhají děti – rozesmáté kmínky příštího lidského hájemství. Jednou se také rozvětví, vykvetou a dají
plod. Jan Neruda říkával: „Jsem toho názoru, že každý nevysazený
strom je hřích na potomstvu.“
Vl. Matějček ml.

Komorní hudba zve…
Tři ořechy pro Náchod
Vladimír Matějček st. (1910–1996), profesor náchodské Obchodní akademie (SEŠ), překladatel a jazykovědec, vysadil v Náchodě koncem šedesátých let 20. století, kolem roku 1967, tři
stromy – vlašské ořešáky. Jsou teď v nejlepších letech, už víc
než padesát let zdobí město a dávají i dobrou úrodu. Souviselo
to s tím, že otec tehdy už založil na zahradě ve Třticích ovocný
sad a smíšený lesík a množil a pěstoval tam nejen vlašské ořechy,
ale také pekany, černé ořechy, turecké lísky nebo jedlé kaštany.
Jeden z těch tří ořešáků roste před domem č. 653 v Palachově
ulici, kde naši tenkrát žili, dům má teď obnovenou žlutou fasádu.
Na podzim se ten zelený strom na rohu ulic Jana Palacha a Boženy Němcové mění ve zlatý plamen – „nezapomínej, pamatuj“.
Druhý rozkládá svou širokou korunu na rozlehlém dvoře
onoho domu, tedy celého bloku domů mezi ulicemi J. Palacha,
B. Němcové a „dálnicí“. Místní kluci mají tu korunu dobře prozkoumanou a úroda se sklidí a posbírá do posledního ořechu.

Na koncertě s názvem Beethoven
a jeho následovníci rozezní koncertní křídlo Petrof v náchodském Beránku ve středu 4. března společně čtyři
ruce významných klavíristů a hudebních pedagogů Ivana a Lukáše
Klánských. Když v listopadu 2018
oslavoval Ivan Klánský své 70. narozeniny koncertem v pražském Rudolfinu, byla to mimořádná událost.
Vystoupili s ním totiž čtyři jeho synové, všichni talentovaní umělci, kteří vyprodávají sály u nás i v zahraničí.
Do Náchoda přijede s otcem syn Lukáš, velmi žádaný klavírista mladé generace. Naši malí adepti klavírní hry jistě znají album snadných
skladbiček Čtyři ruce zmohou více. Mohlo by pro ně, jejich rodiče a jistě i pro nás všechny být velkou motivací a zážitkem slyšet, co všechno
zmohou ruce hráčů špičkové úrovně. Za výbor KHN Lydia Baštecká
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Beseda
o vilách na Náchodsku
Termín vila byl používán už ve starověkém Římě pro letní sídlo. Římské vily
byly obvykle bohatě zdobeny, měly rozlehlé zahrady s bazény a fontánami. V podobném duchu si stavěly vily i významní
představitelé měst na Náchodsku. Mnohé
jejich rezidence stojí dodnes a jsou tak němými pomníky zašlé slávy významných
průmyslnických a měšťanských rodů,
k nimž patřili Bartoňovi, Bondyovi, Čerychovi, Krausovi a mnozí další. Na této
besedě budeme hovořit nejenom o domech, ale také o jejich majitelích a také
stavitelích. Besedovat s vámi bude historik a spisovatel Richard Švanda ve středu
18. března od 18 hodin v přednáškovém
sále divadla Dr. J. Čížka v Náchodě.

Story ze života
Jednou ze životních příhod rádi připomínáme, že na letošní 2. březen připadají nedožité 90. narozeniny pana učitele
Mgr. Milana Matěny. Narodil se ve škole
na Borové, kde tehdy jeho otec Josef učil.
Někdy koncem minulého století jde kolega Matěna po Kamenici a proti němu tehdy už devadesátiletý pan učitel Ducháč.
Když ho vidí, roztáhne ruce a s úsměvem volá: „Pepku, ty nestárneš“! Matěna k němu dojde se slovy: „Já jsem Milan, Josef byl táta a ten je už deset let
po smrti“. Jak se tvářil pan učitel Ducháč,
to už nevíme, ale úsměv mu jistě zhasl.
Otec se synem Matěnovi si byli vskutku hodně podobní. Když kdysi syn vystřídal otce na tehdejší náchodské „Fučíkárně“, mladému vadilo, že mu žáci
– darebáci začali říkat stejně jako jeho otci
(Texas), že si pro něj nevymysleli jinou
přezdívku. Jeden i druhý byli učitelskými
osobnostmi nevšedními.
AF

Na pevnosti Dobrošov
se netopýrům daří
i během rekonstrukce
Pevnost Dobrošov je evropsky významnou lokalitou a zimovištěm netopýrů. Její
význam spočívá nejenom v počtu zde přezimujících druhů, nýbrž také v podmín-

kách, které v pevnosti panují. Netopýrům
zde vyhovuje stálá teplota, jež se pohybuje mezi 5–6 stupni Celsia, ale také vlhkost
vzduchu a klid, jenž jim během zimování poskytuje. Klidový stav je pro netopýry obzvláště nesmírně důležitý. Může se
stát, že se netopýr během zimy probudí
a přemístí se do jiné části podzemí, avšak
přelety jej stojí velké množství energie,
a proto si je nemůže dovolit příliš často.
Bylo tedy zajímavé zjistit, jak se na jejich
zimování projeví současná rekonstrukce. Pracovníkům KRNAPu, CHKO Orlické
hory a Muzea východních Čech v Hradci
Králové se během obhlídky podařilo v celém komplexu podzemních prostor Pevnosti Dobrošov nalézt celkem 829 netopýrů a vrápenců v 6 druzích:
netopýr brvitý – 383 ex.
vrápenec malý – 376 ex.
netopýr velký – 52 ex.
netopýr vodní – 13 ex.
netopýr ušatý – 3 ex.
netopýr severní – 2 ex.
Početnost zimujících netopýrů a vrápenců byla zhruba srovnatelná s předcházející zimou (celkem 820 ex.), přičemž
tři kriticky ohrožené druhy a současně
i předměty ochrany EVL (vrápenec malý,
netopýr brvitý, netopýr velký) tvořily plných 98 % z celkového počtu a setrvaly
zhruba na svých loňských stavech. Kontrola tak potvrdila, že dobrošovské zimoviště netopýrů se opravdu řadí k nejvýznamnějším lokalitám svého druhu
v České republice.
Během kontroly nebyly v podzemí zjištěny žádné významné zásahy, které by
v tuto chvíli ohrožovaly existenci zimoviště netopýrů. Při dodržení stanovených
podmínek by tedy neměli být zimující netopýři stavbou významně ovlivněni.
Richard Švanda

Březnová výročí
1. 3. 1885 se narodil hudební skladatel a dirigent Jindřich Praveček, který
zejména za protektorátu spolupracoval
jako dirigent vojenské hudby díky Augustinu Ptáčkovi s Hronem na řadě vystoupení.
2. 3. 1960 se narodila náchodská výtvarnice, pedagožka MgA. Václava
Henclová.
7. 3. 1850 se narodil první prezident
T. G. Masaryk. Náchod navštívil několikrát na samém počátku minulého století a pak jako prezident v létě 1926.
8. 3. 1905 se narodil v Heřmanově
Městci prof. Josef Plavec, historik hudby, sbormistr i skladatel. Byl dlouholetým přítelem náchodského sbormistra
Augustina Ptáčka, Náchod navštěvoval,
byl jmenován čestným členem pěveckého sboru Hron.
12. 3. 1930 zemřel v Praze spisovatel
Alois Jirásek. V pozdních večerních
hodinách 18. března projíždělo auto
s jeho urnou Komenského třídou na náměstí, zastavilo před radnicí a pak pokračovalo po Kamenici a Kladskou ulicí do Hronova. Z Náchoda a okolí se
ten večer s velkým spisovatelem loučilo na dvacet tisíc lidí. Pohřbu v Hronově 19. března se aktivně zúčastnily i náchodské spolky a řada občanů.
13. 3. 1880 se narodil architekt Josef
Gočár.
18. 3. 1950 zemřel učitel Bohumil Kulíř, významný regionální historik a publicista, jehož články v někdejším časopise Od kladského pomezí neztrácejí
svůj význam.
22. 3. 1910 se narodil jeden z našich
nejvýznamnějších operních pěvců Eduard Haken, který nás v Náchodě mnohokrát potěšil i posílil svým zpěvem.
25. 3. 1775 skončilo tragicky bitvou
u Chlumce selské povstání, které
na počátku toho roku začalo na tehdejším náchodském panství a na Broumovsku.
26. 3. 1905 se v někdejší škole na Jizbici narodil prof. Václav Černý. Studoval na zdejším gymnáziu, na Náchodsko se pravidelně dlouhá léta vracel.
Byl uznávaný literární historik i obávaný literární kritik, člověk svobodomyslný, pronásledovaný oběma totalitními režimy.
31. 3. 1785 se narodila Magdalena Dobromila Rettigová, obrozenecká spisovatelka, znánmá zejména svými kuchařkami. Jiráskova hra o ní se hrála
několikrát i u nás v Náchodě.
31. 3. 1925 se narodil hudebník, dirigent a skladatel Pavel Bayerle, mezi
kamarády zvaný Pápen, jedna z významných postav románů Josefa Škvoreckého. Vystupuje v nich pod jménem
Benno.
(AF)

Z HISTORIE

BŘEZEN

Zaniklé historické stavby v Náchodě
3. Obecní dům (bývalý pivovar) čp. 67
Dům čp. 67, který až do prosince 1980 stál v severozápadním
rohu náměstí u městských hradeb, byl jedním z nejvýznamnějších historických památkových objektů města.
Stál na místě bývalého měšťanského pivovaru pro várky právovárečných měšťanů, který byl vystavěn nejpozději v polovině
15. století. Tehdy se zmiňuje poprvé označení „pivovařič“ (1456).
Po uvaření a vykvašení ve spilce pivovaru si pivo právovárečníci
odvezli do svých domů, kde ho vyčistili, nechali vyležet v sudech
a prodávali. První přímá zmínka o společném pivovaru, který
byl zdrojem příjmů města, pochází až z roku 1495, kdy je v zápisech městské knihy uvedeno „pivovarní městiště“. Později byl zanedbáván a v roce 1558 se zmiňuje jako pustý. Záhy byl ale znovu postaven a v městských účtech se náklady na něj pravidelně
objevují od r. 1578, kdy bylo opravováno vnitřní zařízení (kádě,
žlaby, splávek) i šindelová střecha. Polovinu nákladů na pivovar
nesla zámecká vrchnost, tehdy páni Smiřičtí, protože v Náchodě neexistoval jejich vrchnostenský pivovar. V období let 1599
–1630 byly v pivovaru instalovány nové kádě, opravena pánev
a kotel. V této době bylo vyráběno pivo svrchně kvašené, ječné a často také „bílé“,
pšeničné.
Po bělohorské konfiskaci panství Smiřických právo
várečné náchodským měšťanům roku 1623 odňala nová
majitelka Marie Magdalena
Trčková z Lípy, zvaná „zlá
Manda“. Po druhé konfiskaci
panství nový majitel, císařský generál Ottavio Piccolomini (1599–1656), várečné právo městu sice v r. 1635
obnovil, ale již v následujícím roce 1636 natrvalo zrušil. Výroba piva byla postupně zastavena (v roce 1654 se
v pivovarské pánvi dokonce
mělo vařit konopí) a přenesena do vrchnostenského pivovaru v České Skalici. Definitivně pivovar zanikl po velkém požáru města v r. 1663. Samotný objekt
byl již předtím, snad k datu 18. 3. 1658 při písemném narovnání mezi Janem Sebastiánem hrabětem z Pöttingu, kurátorem
náchodského panství, a městem mj. ve věci práva várečného,
zkonfiskován a předán do vlastnictví vrchnosti. Ta ho využívala
pro své hospodářské potřeby, patrně i dočasně jako vinopalnu.
Po přestavbě někdy po r. 1761 za správce panství a prvního historika náchodského panství Davida Antonína Nývlta (1696–1772)
sloužil objekt k ubytování vrchnostenských úředníků.
Dne 15. 1. 1786 zakoupil (dle pozdějšího výpisu z vrchnostenské pozemkové knihy) tento barokní dům zdejší měšťan Karel
Lelek (asi 1738–1825), který v něm bydlel s rodinou dalších skoro 40 let. Jako apretér se živil bělením a úpravou pláten a jejich
prodejem. Po jeho smrti připadl dům v dědickém řízení jeho
dvěma provdaným dcerám, které ho patrně po r. 1828 pronajaly městu Náchod. Následně sloužil k přechodnému pobytu různým rodinám, mj. se tu narodil Eduard Kastner (1845–1909),
syn a vnuk místních zednických mistrů a budoucí zemský školní inspektor v Praze.
Se vznikem nového c. k. Okresního soudu v Náchodě se město muselo postarat o jeho umístění. Vzdalo se proto své radnice čp. 1 a pro účely nově vzniklého městského úřadu i zastupitelských orgánů města zakoupilo tento tzv. Lelkovský dům
čp. 76. Městské zastupitelstvo (obecní výbor) dalo dne 20. 1. 1850

písemný souhlas k jeho koupi za plánovanou částku 2420 zlatých konvenční měny, ovšem samotný záznam o této transakci
se v městských pozemkových knihách nezachoval. Zástupci města chtěli dům využít pouze dočasně, ale nakonec se na více než
půlstoletí stal provizorní náchodskou radnicí. Stísněné a temné prostory domu, nárůst agendy úřadu při stále rostoucím počtu obyvatel města a snaha o reprezentaci donutila zastupitele
města společně s městskou spořitelnou k výstavbě nové honosné radnice. Při jejím slavnostním otevření 21. 1. 1904 se městské zastupitelstvo se starou budovou, mezitím přečíslovanou na
čp. 67, oficiálně rozloučilo.
Budova nadále sloužila potřebám města. Dne 27. 7. 1911 schválilo městské zastupitelstvo, aby sem byla umístěna knihovna
s čítárnou, později zde byly tři nájemní byty. Přízemí bylo využíváno jako městské stáje pro tažné koně a od poloviny 30. let
20. století jako garáže motorových vozidel. První patro hostilo také městskou loutkovou scénu, založenou r. 1939 ředitelem
školy v. v. Aloisem Tašnerem, která byla po úpadku obnovena
v r. 1962. Již v této době se
projevovala naprosto nedostatečná péče o budovu, která byla ve správě bytového
podniku. Stále se zhoršoval
především stav vysoké sedlové střechy, naposledy opravené v r. 1949, chátrala i přiléhající hradební zeď.
Jak vypadala původní budova pivovaru, nevíme, ale
je jisté, že západní stěnu
domu tvořila původní městská hradba se dvěma mělkými půlválcovými baštami, vzdálenými od sebe asi
12 m, a zbytkem ochozu.
Po zmíněné přestavbě po
r. 1761 se budova skládala ze
dvou na sebe kolmých křídel,
z nichž starší jádro mělo severní s dvoutraktovou dispozicí. Pravý trakt přízemí tvořily původní konírny zaklenuté valenými klenbami s lunetami, v levém
traktu byla chodba spojující dvě temné místnosti pod úrovní
stoupajícího terénu, osvětlené původně malými okénky. Zadní
z nich byla zaklenuta renesanční hřebínkovou klenbou, snad
z doby kolem r. 1570. V přední části levého traktu stoupalo široké schodiště do prvního patra, ústící do velké síně s trámovým
stropem. Z ní byly přístupné dvě místnosti směrem do náměstí
zakryté fabionovými stropy se štukovými zrcadly. Okna v patře
rámovala barokní kamenná ostění s uchy, přízemí bylo přístupné barokním portálem s nadsvětlíkem a římsou lemovaným kamenným tympanonem s nápisem LABORE DAVID NIWELT (dnes
uložen v Muzeu Náchodska). Úzké křídlo přiléhající na jihozápadě obsahovalo menší, částečně klenuté prostory, které v patře
osvětlovala velká segmentem zaklenutá okna.
Z důvodu špatného stavu budovy bylo v r. 1970 vystěhováno
loutkové divadlo, záchrana budovy byla přes požadavek památkových orgánů znemožněna jednoznačně odmítavým stanoviskem bytového podniku. V roce 1975 bylo definitivně rozhodnuto
o demolici, která byla provedena v prosinci 1980 a sutí z demolice byl zasypán i poslední zbytek příkopu před hradbou. Nebyl
ani splněn požadavek na zachování památkově chráněné městské hradby. Dnes je na místě obecního domu parčík, připomínající významné osobnosti Náchoda.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Město Náchod
koupilo budovu staré polikliniky
Zastupitelstvo města Náchoda schválilo na svém jednání 17. února 2020 koupi
pozemku a budovy čp. 665 na Denisově
nábřeží. Jedná se o budovu staré polikliniky, jejíž prostory využívá jedenáct lékařů, především stomatologů.
Město Náchod reagovalo na konci loňského roku na fakt, že soukromí vlastníci se rozhodli objekt prodat a lékaři, kteří
zde provozují lékařské praxe, se obávali,
že by nový vlastník nemusel provoz těchto praxí do budoucna akceptovat. Proto
vedení města začalo intenzivně s majiteli jednat o možnosti odkupu této nemovitosti do majetku města.
„Ve vedení města jsme se shodli, že nákup
staré polikliniky do našeho majetku je tou
nejlepší možnou variantou, protože hrozba
přerušení zubařských praxí by představovala více než rok bez zajištění péče pro tisíce
občanů,“ vysvětlil starosta Jan Birke a do-

dal: „Právě jeden rok je totiž potřeba pro
rekolaudaci případných nových prostor pro
provozování zubařské praxe.“
Zastupitelé jednomyslně (23 hlasy z 23
přítomných zastupitelů) schválili nákup
budovy staré polikliniky za cenu 13,5 mil.
Kč. Do budoucna se počítá s rekonstrukcí
budovy v řádu cca 10 mil. Kč. „Město chce
zachovat historický ráz objektu, ale bezprostředně nutná je výměna oken, zateplení některých částí budovy, např. střechy, zabezpečení přístupu pro imobilní občany včetně
vybudování výtahu, rozšíření a úprava parkoviště, revitalizace přilehlého parku nebo
rekonstrukce kotelny a systému vytápění,“
upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.
Veškeré opravy, na které chce město
Náchod využít i možnosti čerpání dotací,
budou po dohodě s lékaři probíhat za provozu, resp. tak, aby provoz ordinací nemusel být přerušen. Nové nájemní smlouvy budou uzavřeny k 1. 4. 2020.
„Rád bych poděkoval původním vlastníkům za flexibilní přístup při jednání o prodeji. Sami jsou Náchoďáci a i jim záleželo na tom, aby nemovitost skončila v těch
správných rukou. V neposlední řadě děkuji
všem kolegům zastupitelům za jednomyslné schválení nákupu této strategicky umístěné nemovitosti v centru města. Díky tomuto
rozhodnutí se nám podaří zajistit potřebnou
péči a služby pro velkou většinu našich obyvatel,“ uvedl na závěr starosta Jan Birke.

Sběrný dvůr v Náchodě čeká modernizace
Jednou z největších letošních investic
města Náchoda je modernizace sběrného
dvora Technických služeb. V pátek 7. února podepsali starosta Náchoda Jan Birke
a za firmu Alprim CZ s.r.o., která bude
zhotovitelem, David Šolc, smlouvu o dílo.
„Odpadové hospodářství je nedílnou součástí života každého města. Jsem rád, že
po třiceti letech zlepšíme a hlavně po všech
stránkách zmodernizujeme zázemí pro sběrný dvůr,“ uvedl při podpisu smlouvy starosta Jan Birke.
Modernizace sběrného dvora spočívá
v nahrazení stávajících částečně zpevněných ploch novou plochou s asfaltovým

povrchem, která bude olemována betonovými obrubníky. Odvodnění je zajištěno vyspádováním ploch k novým odvodňovacím žlabům a vpustím. Ty budou
zaústěny do nové dešťové kanalizace s odlučovačem ropných látek a novou přípojkou do stávající dešťové kanalizace v ulici Myslbekova.
V rámci stavebních úprav budou také
opraveny a rozšířeny stávající boxy a oddělující stěny mezi sypkými materiály jižně od nakládací rampy.
„Celkové náklady na tyto stavební úpravy představují částku 14,3 mil. Kč. To je
o 3 mil. Kč méně než jsme předpokládali, což
je rozhodně dobrá zpráva pro rozpočet města,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.
U vjezdu do prostoru dvora Technických služeb dojde navíc k přemístění stávajícího rozvaděče a celý areál bude osvětlen novými LED svítidly.
„Počítáme se zahájením stavebních prací začátkem března a dokončit vše chceme
během letních měsíců,“ uvedl David Šolc,
jednatel firmy Alprim CZ, s.r.o., která své
kapacity přesune do technických služeb
hned po skončení bouracích prací v areálu bývalých lázní, kam se na podzim opět
vrátí k jejich dokončení.

Městské
informační
centrum
Město Náchod se prezentovalo na veletrhu Veletrh Holiday World & Region
World 2020
Ve dnech 13.–16. února 2020 proběhl
v pražských Letňanech největší tuzemský
veletrh cestovního ruchu Veletrh Holiday
World & Region World 2020, který každoročně přitahuje laickou i odbornou veřejnost.
Zástupkyně Městského informačního centra v Náchodě se účastnily veletrhu ve spolupráci s Kladským pomezím,
a to v rámci společné expozice Královéhradeckého a Pardubického kraje – Východní Čechy. Hlavní téma letošního roku
je zaměřeno na hrady a zámky v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, z tohoto
důvodu letošní stánek připomíná interiér
šlechtického sídla.
Prezentovány byly památky a další turistické atraktivity města, ale i nejbližšího okolí. Zájem byl především o místní
zámek a československé opevnění. Návštěvníci se rovněž vyptávali na blízké
kudowské lázně a další polské atraktivity.
Pokud si přejete být informováni o aktuálním kulturním dění i zahájení předprodejů, stačí se zastavit v našem informačním centru nebo zaslat žádost na
infocentrum@mestonachod.cz a nahlásit
Vaši e-mailovou adresu. Případně můžete sledovat facebookový profil na www.
facebook.com/micnachod.

BŘEZEN

O K É N K O zastupitelů
Jaké vlaky jsou lepší pro Náchodsko?
Velký rozruch vyvolala změna v železniční dopravě v našem
regionu. Od 15. prosince 2019 mezi Starkočí a Broumovem nejezdí nízkopodlažní jednotky Regionova, ale motorové jednotky 854+954.
Jedním z důvodů, proč došlo k této změně je snaha zajistit pravidelné přímé spojení Náchodska a Broumovska s krajským městem bez přestupování ve Starkoči po celý den ve dvouhodinovém
intervalu (v časech přestupu na spěšný vlak z/do Trutnova), které
se snad podaří od prosince 2020, ale kraj, který dopravu objednává zatím váhá. To s jednotkami Regionova možné není. Další
výhodou oproti Regionovám je vetší kapacita míst pro cestující a k tomu jako bonus navíc i oddíl pro cestující v 1. třídě. Jízda
motorovou jednotkou 854+954 je mnohem pohodlnější a tišší,
protože má podstatně lepší jízdní vlastnosti. Je zde i více místa
pro kočárky a kola. Navíc jsou ve vlaku dvě toalety, tedy se již
nemůže stát, že při poruše nemáte možnost jít ve vlaku na záchod, jako se to stávalo v Regionovách. Nově je v těchto jednotkách i bezplatné připojení k internetu pomocí wi-fi.
Jedinou, ale podstatnou nevýhodou je, že tyto soupravy nejsou
nízkopodlažní, což je problém především pro imobilní a starší
cestující, ale i pro cestující s kočárky a koly.
Bohužel dopravce není schopen v současné době nabídnout
moderní nízkopodlažní jednotky. Tedy v nejbližších dvou až
třech letech nemáme moc na výběr. Jako nejlepší možná varianta se jeví střídání obou jednotek tak, že jednou by jela Regionova
a druhou hodinu jednotka 854+954, která by zajišťovala přímé
spojení s krajským městem. Proto by nás zajímalo, zda souhlasíte s nasazením modernějších motorových jednotek 854+954
a tím i možností pravidelného přímého spojení do Hradce Králové bez přestupu ve Starkoči, nebo raději volíte návrat Regionov, které jsou nízkopodlažní.
Zajímá nás váš názor, hlasovat můžete na internetový stránkách www.vlakynachod.cz, nebo přímo na adrese https://www.
vlakynachod.cz/jake-vlaky-jsou-lepsi-pro-nachodsko/
Jiří Prokop, zastupitel za ANO 2011

Velkoobjemový
svoz rostlinného odpadu

INFORMACE Z RADNICE

Nezapomeňte uhradit
místní poplatek ze psů!!!
Místní poplatek ze psů na rok 2020 je splatný nejpozději do
30. června 2020.
Pokud není držitel psa osvobozen, je roční sazba poplatku rozdílná podle toho, kde je jeho držitel přihlášen k pobytu nebo
kde má sídlo:
– v rodinném domě		
400 Kč
– v jiném než rodinném domě
(např. v domě s více než čtyřmi byty)
1200 Kč
– v lokalitách: Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov
200 Kč
– jde-li o osoby starší 65 let bez ohledu na to,
kde jsou přihlášeny		
200 Kč
(u druhého a dalšího psa se poplatek navyšuje o 50 %)
Tyto sazby byly stanoveny od 1. 1. 2020 Obecně závaznou vyhláškou č. 8/2019, o místním poplatku ze psů, která je zveřejněna na internetových stránkách města Náchoda http://www.
mestonachod.cz/mesto/vyhlasky-narizeni/
Poplatek je možné uhradit těmito způsoby:
– bezhotovostním převodem na účet města Náchoda číslo:
19-222551/0100
– poštovní poukázkou na účet města Náchoda číslo:
19-222551/0100
– hotově v pokladně MěÚ Náchod (budova radnice – Masarykovo náměstí 40)
(variabilní symbol je desetimístný – 134100 + číslo evidenční
známky psa)
K výše uvedené sazbě pro osobu starší 65 let uvádíme na vysvětlenou:
Pokud je držitel psa starší 65 let, je povinen platit pouze sníženou sazbu poplatku 200 Kč, a to od měsíce, kdy dovrší 65 let
věku. Oproti pravidlům platným do konce roku 2019 již tedy
správce poplatku nezkoumá, zda je držitel psa poživatelem jakéhokoliv důchodu (starobního, částečně invalidního, plně invalidního, vdovského, sirotčího). Jediným kritériem pro sazbu poplatku 200 Kč je to, že držitel psa dosáhl věku 65 let.
Ze zákona jsou od poplatku osvobozeni držitelé psů, kteří
jsou nevidomí, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícího sociální služby (pobírající příspěvek
na péči), dále v případě, že jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P, nebo
pokud jsou osobou provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob. Osvobozeny jsou i osoby provozující útulek pro
zvířata nebo osoby, které stanoví povinnost držení a používání
psa zvláštní právní předpis.
V případě občany,
dotazů nás
na tel. roku
čísle:
upozorňuje
že můžete
od 12. kontaktovat
týdne letošního
491 405 225 – M. Skalická.

Městský
úřadNáchod,
Náchod,
životního
Městský úřad
odborodbor
životního
prostředí,prostředí,
upozorňuje
občany,
od začíná
12. týdnevelkoobjemový
letošního roku (od 16.
3.) začíná
velko- odpadu. Seznam stanovišť a termínů svozů je v
(od
16.že3.)
svoz
rostlinného
objemový
svoz
rostlinného
odpadu.
Seznam
stanovišť
a
termíIng. Ladislav Šimek, vedoucí odboru správy majetku a financování
následující
tabulce:
nů svozů je v následující tabulce:
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INZERCE

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

TRÁPÍ VÁS VLHKOST
David Wenke
Náchodská 118 (bývalá Mileta)
551 01 Jaroměř

PROVÁDÍME SANACE
A VYSOUŠENÍ STAVEB
Jsme profesionálové v oblasti sanace zdiva proti
vlhkosti. Provádíme veškeré sanační práce.
Mgr. Lukáš Pečenka DiS. Tel: 602 529 179,
E-mail: omitkyaodstranovanivlhkosti@gmail.com,
Web: http://www.lukaspecenka.eu

PILATES CLINIC v Náchodě
Přijďte udělat něco pro své tělo, začínáme!
ve středu 18. 3. od 17.15 hod.
v DoldySport.cz, Raisova 615, Náchod.
Pilates Clinic je zdravotně funkční cvičení, které
zajišťuje vzpřímené držení těla, vyrovnává svalové
dysbalance, pomáhá od bolestí zad a dalších
zdravotních problémů.
Bližší informace: Mgr. Jana Špeldová, tel. 731 598 828,
jana.speldova@seznam.cz nebo www.speldova.cz.
První lekce zdarma, poté uzavřený kurz v délce 10 lekcí
za 950 Kč. Z důvodu omezené kapacity prosím předem
o rezervaci místa.

Nabídka pachtu (pronájmu)
restaurace Obecní dům v Machově na náměstí
Městys Machov nabízí provozování restaurace Obecní
dům na náměstí v Machově (bez sálu OD) formou pachtovní smlouvy s následujícími podmínkami:
zahájení provozu od dle dohody,
pravidelná provozní doba min. 5 dnů v týdnu včetně So a Ne,
vaření vlastních jídel v době oběda,
možnost pronájmu společenského sálu včetně soc. zázemí (není podmínkou),
možnost pronájmu služebního bytu 4+1 (není podmínkou),
nutnost zajištění vytápění restaurace mimo pracovní
dobu úřadu obce.
Bližší informace o podmínkách pronájmu lze získat na
Úřadě městyse Machov (ing. Krtička, Ing. Kryl) na tel. 491
547 121, 604 569 525, nebo e-mailem: j.krticka@machov-obec.cz, m.kryl@machov-obec.cz.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

BŘEZEN

ZÁPIS
k povinné školní docházce v základních
školách zřizovaných městem Náchod
TERMÍN:
2.–3. dubna 2020 od 14.00 do 17.00 hodin
ve všech základních školách
CO S SEBOU:
rodný list dítěte
doklad totožnosti zákonného zástupce
doklad o místu trvalého pobytu dítěte
(pokud není shodné s místem trvalého pobytu zákonného zástupce)
vyplněnou žádost o přijetí, popř. žádost o odklad povinné školní
docházky (ke stažení na webových stránkách škol)
– není nutné, je možné vyplnit ve škole
doporučení k odkladu povinné školní docházky od školského
poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa
(pokud jsou vydaná)
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

NÁCHODSKÉ ZŠ

Představujeme vám náchodské základní školy
ZŠ 1. Máje Běloves

ZŠ Babí

1. Základní údaje:
Ředitel: Mgr. Libor Zelený
E-mail: zs_nachod_beloves@mybox.cz
Telefon: 491 426 443
Webové stránky školy: http://zsbeloves.cz/
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2020: 92
Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2020/2021: 1

1. Základní údaje
Ředitelka: Mgr. Zuzana Hoffmannová
E-mail: zs.nachod.babi@tiscali.cz
Telefon: 491 423 638, 777 467 530
Webové stránky školy: skolababi.webnode.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2020: 73
Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2020/2021: 1

2. Školní družina: 2 oddělení, provoz 6.30–16.00, nabízí celou
řadu kroužků: sportovní, výtvarný, hudebně – dramatický, flétna, deskové hry, šikovné ručičky nebo výuka břišních tanců a
anglického jazyka; školní družina využívá školní zahradu s hřištěm a dalšími hracími prvky, organizuje vycházky, jednodenní
výlety, besedy a tradice jako je návštěva čerta a Mikuláše, vynášení Moreny, pálení čarodějnic...

2. Školní družina: 2 oddělení pro žáky 1. až 4. ročníku, kromě
častých projektů a různorodých aktivit jsou některé akce tradiční: Drakiáda, Strašidlení, Čarodějnice, Den Země, Dětský den…

3. Školní vzdělávací program: „Škola pro život“

3. Školní vzdělávací program: „Naše školička“ – cílem je poskytnout kvalitní základy všeobecného vzdělání, propojit výuku s upevňováním a prohlubováním samostatnosti žáků, spoléhat sám na sebe, nacházet strategie a spolupracovat s žáky
jiných ročníků

4. Nadstandardní aktivity školy: projektové vyučování, skupinové práce, spolupráce mezi třídami; podpora integrovaných
žáků, asistenti pedagoga; výuka anglického jazyka již od 1. třídy, vyšší časová dotace v každém ročníku; příprava na přijímací
zkoušky; široká nabídka kroužků ve škole; vícedenní výlet pro
žáky 3.–5. třídy; exkurze, zájezdy, výstavy, divadla; spolupráce
s MŠ v Bělovsi (Předškolák, Děti čtou dětem, vzájemné návštěvy); lyžařský kurz a kurz jízdy na in-line bruslích, plavecký kurz
v 1.–4. ročníku

4. Nadstandardní aktivity školy: dětský karneval pro veřejnost,
ples rodičů, provoz školní družiny o vedlejších prázdninách, každoroční poznávací výlet do Prahy, škola v přírodě nebo spaní
ve škole, lyžařský kurz, spolupráce s polskou školou, vědomostní soutěže málotřídních škol, předškolička, Charanga

5. Významné akce školy: loučení s létem – akce pro rodiče s dětmi, vánoční besídka s prodejní výstavou, karneval – masopust,
dětský den, loučení s vycházejícími žáky 5. ročníku

6. Podmínky školy: 5 ročníků ve čtyřech třídách, každá učebna
je vybavena interaktivní tabulí, k dispozici je počítačová učebna a přenosné notebooky; škola nemá tělocvičnu, využívá hřiště, zahradu, louku, tělocvičnu ZŠ Plhov

6. Podmínky školy: škola je umístěna v příjemném prostředí součástí areálu jídelna s domácí kuchyní, školní družina, sportovní a zábavní hřiště; v blízkosti je příroda, lesy, dopravní hřiště
7. Různé (čím se škola odlišuje):
škola rodinného typu se samostatnými ročníky v jednotlivých
třídách
nižší počet žáků ve třídách, individuální přístup
výborné technické vybavení (interaktivní tabule ve všech třídách, počítačová učebna, tablety)

5. Významné akce školy: předvánoční a závěrečné vystoupení žáků pro rodiče a veřejnost, turnaje ve vybíjené málotřídních škol, turnaje ve vybíjené školních družin, Rej čarodějnic…

7. Různé (čím se škola odlišuje):
		jsme málotřídní škola rodinného typu; hojně využíváme okolní přírodu a velmi často jsme venku
máme řadu zájmových kroužků (dramatický, flétna, taneční, sboreček, anglický jazyk, sportovní, deskové hry, smajlík,
zdravotní kroužek, příprava na gymnázium, věda); častá vystoupení dětí na veřejnosti (Harmonie, Marie, Malá Prima sezona, různá výročí, Kurónské slavnosti…)
v současné době probíhá spolupráce naší školy s učiteli z Velké
Británie a Dánska; v Anglii vznikl program „Charanga“, který
se za naší pomoci překládá do českého prostředí – jeho úkolem
je zpestřit žákům hodiny hudební výchovy, hravou formou se
tak učí hudební nauku, hrají na různé nástroje, zpívají a tančí

NÁCHODSKÉ ZŠ

BŘEZEN

ZŠ Komenského

ZŠ Plhov

1. Základní údaje
Ředitel: Mgr. František Majer
E-mail: zsnakom@na-zskom.cz
Telefon: 491 401 753, 491 401 756
Webové stránky školy: www.komenskehonachod.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2020: 801
Počet otvíraných 1. tříd pro školní rok 2020/2021: 3
Počet otvíraných 6. tříd pro školní rok 2020/2021: 4 (z toho jedna „matematická“)

1. Základní údaje
Ředitel: Mgr. Vladimír Honzů
E-mail: zsplhov@zsplhov.cz
Telefon: 491 427 252, 731 167 465
Webové stránky školy: www.zsplhov.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2020: 427
Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2020/2021: 2 (do 25 žáků)
Počet otevíraných 6. tříd pro školní rok 2020/2021: 3 (do 27 žáků;
1 třída s rozšířenou výukou Tv)

2. Školní družina: 6 oddělení, zahrada + vybavené herny, provozní doba denně od 6.00–17.00 (pátek do 16.00); akce a činnost
pro děti: kolektivní a relaxační hry, bruslení, exkurze a výlety,
dopravní výchova, besedy, vánoční besídky, karneval, čarodějnice, oslava Dne dětí, rukodělné a výtvarné práce…

2. Školní družina: 4 oddělení ŠD pro žáky 1.–5. ročníku; provoz
od 6.30; nabízíme široký výběr zájmových činností; úzká spolupráce s SK Plhov

3. Školní vzdělávací program: „Škola je místem, kde žijí děti“ – je
zaměřen na klasickou výuku a výchovu dětí ve všech předmětech s využitím moderních učebních metod a moderních technologií a pomůcek
4. Nadstandardní aktivity školy: školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, vlastní školní psycholog, výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence, asistenti pedagoga), adaptační kurzy pro 6. ročníky, školní závěrečné akademie
1. a 2. stupně, celoškolní projektové dny k významným událostem, charitativní činnost, žákovský parlament, školní časopis,
sportovní dny
5. Významné akce školy: školy v přírodě, branně-turistické
kurzy, lyžařské kurzy, velká nabídka kroužků, exkurze v Česku
i v zahraničí, účast ve sportovních soutěžích a předmětových
olympiádách, hodiny pohybu navíc (pro 1.–3. třídy), „knihovnické třídy“, plavání žáků 1.–5. tříd
6. Podmínky školy: bezbariérová škola s výhodnou polohou
v centru města, standardem je vybavení všech kmenových i odborných učeben IT technikou, interaktivní tabulí nebo zpětným
projektorem, jazyková učebna, tělocvična s posilovnou, školní
pozemek s malou ZOO, kvalifikovaný pedagogický sbor
7. Různé (čím se škola odlišuje):
samostatná budova 1. tříd zajišťuje plynulý přechod dětí z MŠ,
neboť je zde o děti po všech stránkách postaráno (samostatná
školní jídelna, družina, školní zahrada, herny jako součást tříd)
školní pozemek – malá zoologická zahrada, učebny přírodopisu (včetně vybavené laboratoře), skleník, venkovní učební prostory
„matematické třídy“ s rozšířenou výukou přírodovědných
předmětů

3. Školní vzdělávací program: „Klíče k životu“ – prioritou je čtenářská a matematická gramotnost (výuka matematiky metodou
Hejného); klademe důraz na výuku cizích jazyků (angličtina od
1. třídy); od 5. ročníku otevíráme třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, velký význam má etický rozměr školní práce, ve
2.–9. ročníku je zařazen předmět Osobnostní a etická výchova
4. Nadstandardní aktivity školy: rozšířená výuka tělesné výchovy v 5.–9. třídách, reedukační kurz a školička – organizované pro
budoucí prvňáky, práce speciálního pedagoga a školního psychologa, do školní družiny přijímáme všechny zájemce z 1. – 5. tříd
5. Významné akce školy: závěrečná akademie žáků školy, závěrečné seminární práce žáků 9. tříd a jejich obhajoby, tematicky zaměřené jednodenní projektové dny, Den otevřených dveří
pro veřejnost, tradiční akce, na jejichž organizaci se podílejí zástupci Rady žáků (den dětí pro žáky 1. stupně, Valentýnská pošta, Čertoviny…, sportovní akce – olympijský den dětí 1. a 2. stupně, Skok o vánočního kapra…)
6. Podmínky školy: kvalitní pedagogický sbor, vynikající prostorové podmínky – nadstandardní podmínky pro sport a tělesnou výchovu, odborné učebny pro výuku Ch, Př, F, Z, společ.
věd, Aj, Hv, Vv, PC, dvě čítárny pro realizaci čtenářských dílen,
dobře vybavené prostory školní družiny a školního klubu, školní jídelna vaří podle zásad zdravé výživy, jsme držitelem titulu
„Zdravá školní jídelna“.
7. Pozvánka
den otevřených dveří 24. března 2020
zápis do 1. tříd 2.–3. dubna 2020
testy do tříd s rozšířenou výukou Tv 21. dubna 2020
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

NÁCHODSKÉ ZŠ

ZŠ Staré Město

ZŠ TGM

1. Základní údaje:
Ředitel: Mgr. Jiří Hejk
E-mail: hejk@zs-nachod.cz
Telefon: 777 217 949
Webové stránky školy: http://www.zs-nachod.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2020: 131
Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2020/2021: 1

1. Základní údaje
Ředitelka: Mgr. Radka Lokvencová
E-mail: radka.lokvencova@zstgmnachod.cz
Telefon: 491 428 345
Webové stránky školy: www.zstgmnachod.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2020: 313 žáků
Počet otvíraných 1. tříd pro školní rok 2020/2021: 2 (do 24 žáků)
Počet otvíraných 6. tříd pro školní rok 2020/2021: 3 (všeobecná,
sportovní, jazyková)

2. Školní družina: provoz od 6.30 do 16.15 – dvě oddělení po 25
dětech
3. Školní vzdělávací program: „Škola porozumění“ – vychází
z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi; program je orientován na žáka, respektuje a rozvíjí jeho individuální potřeby; všem ve škole má vytvořit zázemí, které rozvíjí
tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti
4. Nadstandardní aktivity školy: škola neposkytuje
5. Významné akce školy: školní podzimní vzdělávací exkurze,
zimní odpolední lyžařské kurzy, čtyřdenní školní výlet pro žáky
3. až 5. tříd zaměřený na environmentální vzdělávání a zlepšení sociálních vazeb ve třídě, zahradní slavnost – závěrečná zahradní párty spojená s loučením žáků 5. ročníků
6. Podmínky školy: škola je stranou od hlučného centra v okrajové městské části, je obklopená zelení, obkroužená řekou Metují, a přitom v dosahu všeho důležitého a příjemného, co město Náchod nabízí; škola má tělocvičnu, školní jídelnu i družinu
– tedy vše, co potřebuje, což oceňují především prvňáčci, protože nemusí nikam složitě přecházet; samozřejmostí je kvalifikovaný pedagogický sbor.
7. Různé (čím se škola odlišuje):
od roku 2018 spolupracujeme s Národním pedagogickým institutem České republiky a jsme zapojeni do jejich projektu Podpora přímé práce učitele – společně s pracovníky institutu nastavujeme vzdělávací strategie, ověřujeme pilotní materiály, či
vzdělávací metody
klademe důraz na rozvíjení tří klíčových gramotností – čtenářské, matematické a digitální
naši žáci mají možnost využívat služby školního asistenta
i po vyučování, kdy společně mohou vypracovat domácí úkol,
či procvičit problémové učivo
v našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se, chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili si
sociální dovednosti, uměli komunikovat a pracovat

2. Školní družina: 2 oddělení + školní klub
3. Školní Vzdělávací program: „Škola pro život“
4. Nadstandardní aktivity školy: spolupráce s Déčkem – rodilí
mluvčí při výuce cizích jazyků, Edison – AJ v praxi, mezinárodní
spolupráce v rámci Visegrad Fund, sportovní třídy – různé sportovní akce nad rámec ŠVP, Floorbalová liga, mezinárodní festival,
mezinárodní olympiáda, akce pro seniory, výzdoba dětského oddělení nemocnice Náchod výtvarnými díly našich žáků, výuka českého jazyka pro cizince (vzdělávání žáků ze zemí EU a mimo EU)
5. Významné akce školy: oslavy výročí školy, akce pro rodiče, dny
otevřených dveří, Vánoční akademie a bazar, závěrečná akademie
6. Podmínky školy: škola je umístěna v areálu dvoukřídlé budovy s dostupnými sportovišti, disponuje dvěma tělocvičnami umístěnými v suterénu obou křídel školní budovy a venkovním sportovištěm, na kterém lze nalézt řadu sportovních prvků
pro volnočasové aktivity dětí i žáků, které poskytují zázemí pro
sportovní vyžití; zimní stadion cca 10 min chůze; plavecký bazén
cca 10 minut chůze; atletický areál Hamra umístěný u plaveckého bazénu; odborné učebny – ICT, Jazyková učebna, Zeměpis, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Výtvarná výchova, Hudební výchova,
Kuchyňka, Skleník, Zelená třída; všichni žáci se stravují v prostorné školní jídelně; z důvodu podpory zdravého stravování dětí
je škola zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“
7. Různé (čím se škola odlišuje):
vzdělávání žáků na 2. stupni je obohaceno o blokovou výuku,
sportovní třídy mají 2 hodiny tělesné výchovy navíc a v každém ročníku sportovní kurzy
snažíme se, aby sport byl přijat žáky jako celoživotní záležitost,
která se dá provozovat na jakékoliv úrovni (pohyb patří k životu)
realizujeme rozvoj žáků v oblasti pohybové a zároveň se snažíme o osobnostní růst a fair play
žáci jazykových tříd se zaměřují na rozšíření konverzačních
schopností, rozvoj slovní zásoby a zapojují se do projektů (Erasmus, Edison, atd.) včetně aktivní komunikace se školami v zahraničí (Polsko, Německo)

ŠKOLY

BŘEZEN

1. místo a zvláštní cena poroty
– PROFI GO 2020
Martin Janata a Jan Týfa, žáci 4. ročníku střední školy ACADEMIA MERCURII v Náchodě, studijního oboru cestovní ruch, se zúčastnili 26. ročníku soutěže
talentů pro cestovní ruch PROFI GO 2020
v Brně. Soutěž je určena studentům
středních a vyšších odborných škol a jejím cílem je podpora k uplatnění v oblasti cestovního ruchu. Podmínkou účasti je znalost alespoň jednoho světového
jazyka. Letošního ročníku se zúčastnilo
7 středních škol a 40 žáků.
Porota hodnotila písemný test všeobecných znalostí z oblasti zeměpisu, historie, kultury, literatury apod., poté následoval „videotest“ s českými a světovými
pamětihodnostmi. Do třetího kola postupovalo 20 soutěžících. V poslední části
byla praktická ústní prezentace jazykových a průvodcovských schopností v předem zvoleném světovém jazyce na téma:
Moje nejoblíbenější turistická destinace.
Časový limit byl 2 minuty souvislého projevu, poté následovaly doplňující otázky
poroty.
Oba naši žáci postoupili do třetího kola,
kde Martin Janata mluvil v anglickém jazyce na téma „Jižní Čechy“ a Jan Týfa hovořil v jazyce německém na téma „Adršpašské skály“.
V odpoledních hodinách proběhlo
i slavnostní vyhodnocení, kde naše škola Academia Mercurii mohla být velice
hrdá na oba studenty. Martin Janata získal 1. místo a Jan Týfa zvláštní cenu poroty. Tímto jim chceme velice poděkovat za úspěšné reprezentování naší školy
a přejeme další nejen studentské úspěchy.
Mgr. Dana Jarolímová,
ředitelka školy

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

ZÁPIS ŽÁKŮ

Jen za sebou leden stihl zavřít dveře a odměnit školáky
za absolvování první etapy tohoto školního roku, už tu byl
únor s novým pololetím, novými sliby, novými nápady, novými projekty.
V únoru nás už podruhé navštívila
členka občanského sdružení Canisterapie
o.s., aby spolu se svým cvičeným pejskem
čarovala úsměvy, rozdávala radost. Smysl
a účinek léčby psem je nesporný. Při nejrůznějších formách fyzického a mentálního postižení je přátelské zvíře pro postižené velkou motivací nejen k rozvoji svých
pohybových schopností, ale i ke zlepšení
komunikativních dovedností. Děti si jednoduše touží s pejskem povídat, dávat mu
úkoly a za jejich plnění jej chválit. Chtějí
se s ním kamarádit, projevovat mu svou
náklonnost, a tak překonávají svoji nesmělost a uzavřenost. Díky spontánním
projevům trénují také své vzájemné reakce, sbližují se s okolím. Jemnou motoriku
a vlastní koordinaci procvičují na jednoduchých úkonech, které jim činí potěšení. Uvázat pejskovi šáteček na krk, vyčesat mu srst, správně mu hodit míček je
pro ně příjemné, nezatěžující, přitom rozvíjející v oblasti jejich vlastní sebeobsluhy. Jsme paní Petře Steinerové velmi vděčni a děkujeme jí, že nám za pouhý šálek
čaje a misku vody pro svého čtyřnohého
přítele věnuje svůj volný čas. Dělí se tak
s námi o svoji krásnou zálibu a my o ní
můžeme prozradit, že tak činí doopravdy „s láskou a bez rozdílů“, jak zní krédo
sdružení, jehož je členkou.
Docela jiný projektový den připravila
pro žáky speciálních tříd p. uč. M. Brožová. I na jaro bývá dobré se připravit,
třeba právě keramickými výrobky, které
nám svými jarními motivy brzy pomohou
vyzdobit třídy a společné prostory. Práce
s keramickou hlínou přitom není pro žáky
žádnou novinkou. S nadšením do svých
výrobků vkládají kousek sebe, a tak vznikají malá, milá, originální dílka.
Žáci praktických tříd a SŠ spojili své
mimoškolní poznávání s přírodovědnou
vycházkou. Jejich cesta totiž vedla podél
řeky k čističce odpadních vod v Bražci. Exkurze tohoto užitečného zařízení byla zajímavá a poučná. Není v této době nehorázného plýtvání skutečně od věci vidět,
jak dlouhý a náročný proces zbavování
vody nečistot je, a jak bychom s touto stále vzácnější surovinou měli hospodařit.
A skončíme vesele: Všem příznivcům
maškarních rejů se na vědomí dává, že
jeden takový, pestrobarevný a laškovný
karneval už, k lítosti jejich i naší, stihnouti nemohou. Konal se totiž dne dvacátého pátého měsíce druhého na odloučeném pracovišti školy v Raisově ul. a byla
to paráda! Ve spolupráci s vedením a kolegy
napsala Mgr. Jana Burčíková

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

ZÁPIS ŽÁKŮ
do prvního ročníku školního roku
2020–2021
pro děti
se zdravotním postižením
a
pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami
Zápis se bude konat v budově školy:
dne 3. dubna 2020 (pátek)
od 12.00 do 15.00 hod.
Zákonní zástupci musí mít s sebou:
1. Rodný list dítěte, 2. Občanský průkaz
Informace na telefonním čísle:
491 422 910
e-mail: ivo.feistauer@zsjzemana.cz
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HODINA ZEME
28. BŘEZNA 20:30 V NÁCHODĚ

Zhasněte světla,
vypněte co nejvíce
elektrických spotřebičů
a přidejte se k nám
na Masarykově náměstí.
facebook.com/ErasmusWithDecko

Náchod se již podesáté přidává
k celosvětovému happeningu na
podporu ochrany životního prostředí.
Program:
symbolické zapálení svíček,
vystoupení tanečních skupin,
hudební vystoupení, ohňová a
světelná show.

© Day's Edge Productions / WWF-US

bazar
dobrocinný
ˇ

od 23. do 27. 3. 2020

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

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

OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK,
KNÍŽEK, ČASOPISŮ,
NEVHODNÝCH DÁRKŮ,
A VŠEHO, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ
ČI NĚKOMU POSLOUŽÍ.
Příjem zboží
Po 23.3. 11.00 - 17.00 hod.
Prodej:
Út 24.3. 11.00 - 18.00 hod.
St 25.3. 11.00 - 18.00 hod.
16.30 - módní přehlídka
Čt 26.3. 8.00 - 16.00 hod.
Pá 27.3. 8.00 - 16.00 hod.

V pátek 27.3. bude 50% sleva na vše
Výtěžek bude věnován prostřednictvím sboru CB Náchod
na výměnu oken v nestátní neziskové organizaci Betanie v Náchodě.

www.dobrocinny-bazar.cz

CENY NADACE

BŘEZEN

Ocenění za významný sportovní a kulturní přínos za rok 2019
Každoroční ocenění za významný sportovní a kulturní přínos
pro město Náchod za rok 2019, která uděluje Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, byla předána v sobotu 22. února 2020
na Reprezentačním plese města Náchoda, Pivovaru Náchod a. s.
a Beránek Náchod a. s. Z rukou starosty města Jana Birke a předsedy správní rady nadace Pavla Sobotky převzali ceny:
Alex Maryška – Cena TALENT v oblasti sportu za rok 2019
Alex je členem powerliftingového týmu v Náchodě. Svoje první závody v silovém trojboji absolvoval již v patnácti letech. Další rok se stal mistrem republiky s novým národním rekordem
135 kg, který další rok posunul až na 170 kg! Na mistrovství světa v Trnavě vytvořil nový světový rekord a stal se mistrem světa. Na mistrovství Evropy v Německu mu stačilo o pět kilogramů
méně (165 kg) a stal se mistrem Evropy. Poslední závody absolvoval v americkém Chicagu v roce 2019, kde vytvořil nový světový
rekord 190 kg! Jeho velký dík patří rodině, především pak dědečkovi za trénink a přípravu, Velké poděkování patří také sponzorům a zastupitelům města Náchoda za přízeň.
Kamil Krunka – Cena v oblasti sportu za rok 2019
Kamil Krunka je sportovec tělem i duší. Je členem Sportovního
klubu Nové Město nad Metují. Již dvacet let se výkonnostně věnuje běžeckým disciplínám. Vášeň pro běh ho provází celý život.
V nohách už má naběháno 80.000 kilometrů a motivace ke zdolání dalších mu neschází. Běh mu stále přináší obrovskou porci
radosti. Nad všechny medaile z mistrovství republiky či osobní
rekordy si váží jednoho sportovního úspěchu. Tím je trojnásobné vítězství na domácím závodě, běhu „Hronov – Náchod“ a to
v letech 2006, 2010 a 2018. Rád by tímto poděkoval rodině, přátelům, trenérovi, mateřskému oddílu a všem, kteří ho na jeho
cestě podporují.
Fotoklub Náchod – Cena v oblasti kultury za rok 2019
Fotoklub Náchod byl založen v roce 1924 a v září loňského
roku oslavil již 95. narozeniny. V současné době má fotoklub
10 aktivních členů všech věkových kategorií. Pořádají klubové
a autorské výstavy nejen u nás, ale i v zahraničí. Účastní se fotografických festivalů a tvůrčích projektů. Mezi nejvýznamnější
novodobé počiny patří vydání tří dílů klubového projektu „Náchod včera a dnes“ v knižní podobě, osmi uspořádaných ročníků
mezinárodního výstavního projektu ZEĎ a pravidelné vzdělávání studentů nejen při tradiční Náchodské Prima sezóně. Předsedou fotoklubu je již 15 let Petr Šulc, místopředsedové jsou Roman Unger a Tomáš Šimek.
Kvarteto ZUŠ Náchod
– Cena TALENT v oblasti kultury za rok 2019
Tento soubor založil v září roku 2018, u příležitosti soutěže
žáků základních uměleckých škol v oboru komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, pan učitel Lukáš Janko. Členy kvarteta jsou Viktor Tomek (housle), Šárka Tomková (housle), Karolína Janková (cembalo) a Vojta Mrověc (viola). Kvarteto získalo
1. cenu v krajském kole, posléze i v celostátním kole, kde kromě
toho vyhrálo svoji kategorii a stalo se Absolutním vítězem mezi
55 soubory z celé České republiky. Dva členové souboru, Karolína Janková a Viktor Tomek, získali ocenění za mimořádný interpretační výkon.
Všem oceněným blahopřejeme!

***
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HOPSÁČEK

MC Hopsáček
www.hopsacek.cz
Měsíc březen krom příchodu jara přináší i nové aktivity v MC
Hopsáček.
Pro úplně nejmenší to jsou hrátky pro batolata s p. Janou Letzelovou Kollertovou, která se věnuje též znakování batolat. Více
informací – o rozdělení do skupin, tématech apod. se dozvíte
na tel. 606 549 438 nebo na webových stránkách www.deti-dotoho.cz.
Čtvrteční odpoledne jsme pravidelné kroužky, na které je
možné se kdykoliv přijít podívat, rozšířili o kroužek Jógy pro děti
s fyzioterapeutkou a jógovou lektorkou ve výcviku, Více informací vám rádi zašleme, pište na email info@fyzioterapiecamino.cz.
Pro relaxaci doporučujeme Večery s intuitivním tancem s Ingrid
Kociánovou – více informací, termíny a rezervace vám rádi zašleme – v případě zájmu pište na emailu ingridgazkova@gmail.com.
Nezapomeňte 21. března navštívit pravidelnou Burzu jarních
potřeb rozšířenou o Osobní prodej čehokoliv v tělocvičně MC.
V případě, že máte zájem o rezervaci prodejního místa, nebo
chcete nabídnout k prodeji vybavení a potřebujete evidenční písmeno, volejte 608 97 04 nebo 604 610 581.
Ve čtvrtek 26. března zveme všechny rodiče a děti na vynášení zimy. Projdeme se společně k řece, připomene básničky, kterými definitivně zaženeme zimu a hodíme do řeky zapálenou
Morenu. Od MC vycházíme v 17.20 hod. Od 16.00 hod je možné
si v MC vyrobit při kroužku Šikovné ručičky s dětmi malou morenku na památku.
Otevřeno máme každý všední den od 9.00 hod. K dispozici je
volná herna, v případě, že máte zájem o jakýkoliv program – neváhejte se informovat buď telefonicky nebo na emailu. Sledujte
naše facebookové stránky, kde najdete nejaktuálnější akce, besedy pořádané na posledních chvíli apod.
INFO pro prodávající
místa nejpozději do 15.března
Rezervace prodejního
prodejn
Cena za prodejní místo 50,-50, Kč
Info a rezerve na tel.: 608970406 nebo 604610581

KDE: Klub SUN Náchod z.s.
Zelená 157,, Náchod
Budova výměníku tepla – MC HOPSÁČEK

PRODEJ ZBOŽÍ – TĚLOCVIČNA MC

. březen
SOBOTA

2020

9:00 – 13:00 h

Příjem do komise

KDE: Klub SUN Náchod, občanské sdružení
Mateřské centrum

HOPSÁČEK

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

Informujte se o možnosti rezervace prodejního místa.

Pátek 20.března
března 2020
08:30- 11:00 h
16:00 - 18:30 h
Přijímáme pouze vybavení – ODĚVY NE!!
Evidence na našem formuláři 2,-- Kč / kus,
Ostatní 5,--- Kč / kus
Volejte o bližší informace a evidenční číslo.

SOUBĚŽNĚ PROBÍHÁ VLASTNÍ PRODEJ OBLEČENÍ V TĚLOCVIČNĚ MC.
Do komise přijímáme veškeré vybavení pro děti
– ohrádky, kočárky, odrážedla, brusle, stolečky, židličky
kola, koloběžky, přilby, autosedačky,HRAČKY
KY, apod.
Sportovní potřeby pro dospělé.
Z oblečení přijímáme pouze OBUV.
Vyhrazujeme si právo na výběr,, odmítnutí a vrácení Vámi
dodaného zboží.
Za zprostředkování prodeje Vašeho zboží si účtujeme
1 kus zboží do 499,-- Kč – 15%, nad 500,-- Kč – 10%

Klub SUN Náchod, občanské sdružení,
Komerční banka Náchod -

78-8963820227/0100
8963820227/0100

PRODEJ ZBOŽÍ - SOBOTA

2020
9:00 – 13:00 h

Bílá 1969, 547 01 Náchod

www.hopsacek.cz

IČO:26659280

mobil: 608970406, 604610581

e - mail: hopsacek@seznam.cz
@seznam.cz

Stejná
Stejná šance
šance
Z AMĚSTNAVATEL ROKU 2020

Víte o zaměstnavateli, který dal šanci člověku se zdravotními potížemi? Nominujte ho do soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020
Rádi bychom vás touto cestou informovali o soutěži, která
bude poprvé probíhat i v našem regionu.
Jedná se o soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020,
která bude v rámci ČR probíhat již po deváté, v našem kraji však
poprvé. Jejím vyhlašovatelem za náš kraj je organizace Aspekt
z.s., která v našem regionu již deset let pomáhá lidem se zdravotními potížemi najít a udržet si práci. Nad soutěží převzal záštitu náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, za sociální
oblast, pan Ing. Vladimír Derner.
Cílem soutěže je veřejně ocenit a podpořit zaměstnavatele,
kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením na běžných
pracovištích, mimo tzv. chráněný trh práce. Soutěž vyzdvihne
příklady, kde se podařilo upravit pracovní podmínky tak, jak
daný člověk potřeboval, například se přizpůsobilo pracoviště,
pracovní doba či úvazek. Vybraní zaměstnavatelé převezmou
ocenění dne 4. 6. na Královéhradeckém krajském úřadě.
V pondělí 2. března 2020 začíná sběr nominačních formulářů.
Kde nominační formulář najdete? Na webových stránkách www.
stejnasance.cz, kde bude zveřejněn odkaz na formulář přímo pro
Královéhradecký kraj.
Máte nějaký nápad na zaměstnavatele popsaného výše? Víte
o někom z vašich známých, kdo je takto zaměstnaný? Dejte nám
prosím vědět, prostřednictvím vyplnění nominačního formuláře v době od 2. 3. do 24. 4. nebo kontaktujte Nikolu Ladnarovou, na emailu: nikola.ladnarova@aspektzs.cz nebo na tel. čísle:
734 233 054. Předem děkujeme za všechny vaše podněty a vaši
podporu dobré věci. N. Ladnarová Aspekt z.s. www.aspektzs.cz

AMAG, ATELIEROF

BŘEZEN

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Úspěch našich členů na 12. ročníku výtvarné soutěže
pro občany Náchodska s tématem slova Síť
Soutěž pořádala Galerie výtvarného umění v Náchodě a vystavené práce bylo možno zhlédnout ve dnech 18. 1. – 9. 2. 2020
v zámecké jízdárně.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo při vernisáži 17. ledna
2020. Dle vydaného katalogu se letošního ročníku zúčastnilo
141 soutěžících, 2 kolektivy autorů a přihlášeno bylo 182 prací.
Mezi jinými byli oceněni též i členové spolku AMAG.
V kategorii Dospělí – fotografie se umístila na 2. místě Hana
Šálová – Koblížková z Náchoda s upravenou fotografií a tis-

Tvorba barevného monotypu
Foto: Iveta Osobová

kem na fotografickém papíru s názvem Mysl zajatá v síti obav.
Na 3. místě v kategorii malba se umístila Natália Mertlíková
z Hronova s obrazem pod názvem V moři nekonečna, technika
akryl na plátně. Dále byla oceněna grafika Petra Vlčka z České
Skalice s názvem Síť vzpomínek, grafická technika lept s ručním
tiskem na papíře.
Výstavy se též zúčastnili další naši členové spolku. V různých
kategoriích to byli Eva Jirásková, Kateřina Šotolová, Martin Hůlek
a Jiří Spíšek.
Blahopřeji k ocenění a reprezentaci spolku Amag!
Milan Jícha

Tvorba akvarelu v ateliéru
Foto: Kateřina Šotolová

Atelierof
Organizace Atelierof září na Náchodsku už bezmála rok. Zakladatelkou je náchodská rodačka Kateřina Janečková. Krátce
na to se k ní přidala Renata Máslová a další dobrovolníci, kteří
sdílí společnou myšlenku – rozzáření osamělých životů seniorů. A daří se jim to! Mimo jiné skrze společný zpěv, osobní kontakt a mezigenerační propojení.
Ve čtvrtek 30. ledna navštívil Atelierof obyvatele penzionu
Filoména v Horní Radechové. Jeho členové, vyzbrojeni kytarou,
dobrou náladou a dvěma novými členy, rozezpívali nejen seniory ale i personál. Zpívaly se lidovky, které znal úplně každý.
Díky rytmických nástrojům, které byly rozdány seniorům, všichni společně vytvořili během chvíle kapelu a ze všech sálala radost na všechny strany. Jedna z posluchaček si dokonce vyžádala
sólo na flétničku od nového člena Atelierofu a mladíka nakonec
doprovodila hrou na triangl. Během hudebního programu, který
Atelierof připravil, se všichni od srdce a upřímně smáli a užívali si společně strávený čas. Popovídali si i s obyvateli, kteří jsou

Staré dobré časy, aneb krása 1. republiky naší
členky Vladimíry Jíchové v Muzeu Náchodska
(foto: autor neznámý)

upoutáni na lůžko a nahlédli do domácí kuchyně. Celé osazenstvo Atelierofu bylo mile překvapeno, že personál jezdí se seniory na výlety nebo do cukrárny, a také, že s nimi pravidelně cvičí. Naplánovali se k nim při příští příležitosti přidat.
Atelierof si dal na závěr s obyvateli pensionu kávu nebo čaj
a povídali si u velkého stolu plného dobrot. Bylo to moc krásné
dopoledne, a tak se už všichni těší na příští společné setkání.

S občanskou poradnou
můžete řešit nejen dluhy
Poskytujeme odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitli v tíživé životní a sociální situaci nebo jim tato situace hrozí.
Jedná se především o problémy s dluhy (exekuce, oddlužení),
se zaměstnavatelem, rozvodem vč. výživného, spory s pronajímatelem, problémy týkající se spotřebitelství (reklamace, odstoupení od smlouvy, prodejní podvody), dědictví. Můžete se
na nás obrátit i v případě, pokud potřebujete poradit v oblasti
trestního řízení, náhrady škody aj. Našim klientům pomáháme
získat potřebné informace a dovednosti pro dosažení jejich práv.
Nejsme advokátní poradnou, nepracují u nás advokáti, nemůžeme vás zastupovat u soudu, ani vám sepisovat listiny a smlouvy. Poskytneme vám právní radu, informaci a podpoříme vás při
sepsání návrhů, smluv.
Kontaktovat nás můžete na tel. 734 370 960 nebo e-mailem
na opnachod@ops.cz.
Poradenství je poskytováno bezplatně. Poradna sídlí v ulici
Weyrova 3 (vedle restaurace Slovan), v prvním patře. Další informace o službě naleznete na www.ops.cz. Pro zkvalitnění služby využíváme objednávkový systém.
Poradna je pro vás otevřena od pondělí do čtvrtka v časech:
Po 9–18 h; Út, St 9–15 h; Čt 9–17, (polední přestávka 12–12,30 h).
Za Občanskou poradnu Náchod Mgr. Lenka Sedlářová
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

SPORT

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – březen 2020
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
14. 3. 2020
11.00 SKK Primátor Náchod – KC Zlín
28. 3. 2020 11.00 SKK Primátor Náchod – Slavia Praha
2. kuželkářská liga mužů : (hrací den – sobota)
7. 3. 2020
10.00 TJ Červený Kostelec – Vltavan Loučovice
21. 3. 2020 10.00 TJ Červený Kostelec – KK Kosmonosy
4. 4. 2020
10.00 TJ Červený Kostelec – Kuželky Aš
2. kuželkářská liga žen : (hrací den – sobota)
7. 3. 2020
14.00 SKK Primátor Náchod B – Lokomotiva Ústí nad Labem
21. 3. 2020 14.00 SKK Primátor Náchod B – SK Žižkov Praha
4. 4. 2020
14.00 SKK Primátor Náchod B – KK Jiří Poděbrady
3. kuželkářská liga mužů : (hrací den – sobota)
14. 3. 2020
15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Sokol Benešov
28. 3. 2020 15.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Hořice B
Divize: (hrací den – pátek)
6. 3. 2020
17.00 SKK Primátor Náchod B – Spartak Rokytnice n. J. B
27. 3. 2020 17.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Třebechovice A
Východočeský POHÁR MLÁDEŽE: (finálový turnaj)
Neděle 1. 3. 2020 od 10 hodin – přijďte povzbudit naše nejmladší v boji o krajský titul!!!
Informace o dalších akcích na kuželně najdete na www.kuzelky.nachod.net

Skvělý úspěch krajské výpravy,
mladí olympionici přivezli stříbro
Výprava krajských sportovců veze z Her
IX. zimní olympiády dvanáct zlatých, deset stříbrných a devět bronzových medailí. Mladí sportovní talenti úspěšně bojovali o cenné kovy ve dvanácti sportech
a v celkovém pořadí krajů se výprava Královéhradeckého kraje umístila na skvělém
druhém místě. Olympiáda dětí a mládeže
se konala od 19. do 23. ledna na sportovištích v Karlovarském kraji a účastnilo se
jí všech 14 krajů.
Mezi nejúspěšnější disciplíny krajské
výpravy patřil biatlon se ziskem osmi
medailí, běžecké disciplíny se čtyřmi medailemi, lyžařský orientační běh se třemi
medailemi, ve snowboardingu sportovci
vybojovali čtyři medaile a tři v alpských
disciplínách. Šachisté se pyšní třemi me-

dailemi, rychlobruslaři získali dvě. konkrétně Eliška Gajdošová z TJ Kraso Náchod. Karatisté vybojovali tři, přičemž
velkým překvapením byl úspěch jejich
kumite teamu, který pro kraj získal zlato. Nečekaný byl také postup mladých hokejistů do finále, ze kterého si zaslouženě
odvážejí stříbro.
„Za své výkony si reprezentanti našeho
kraje rozhodně zaslouží velké uznání. Přeji jim úspěšnou sportovní kariéru a věřím,
že o některých z nich určitě uslyšíme a budou náš kraj a republiku skvěle reprezentovat ve světě tak, jako třeba Eva Samková či
Ester Ledecká,“ komentuje úspěch sportovců hejtman Jiří Štěpán a přidává gratulaci a poděkování celé výpravě Královéhradeckého kraje.
Martina Svatoňová

V restauraci U Antošů
už po patnácté střílelo (do terče)
Třetí lednová sobota opět patřila v hostinci „U Antošů“ v Náchodě na Rybárně
amatérským šipkařům. Manželé Šárka
a Milan Belákovi uspořádali pro příznivce
tohoto sportu už 15. ročník turnaje. Zároveň ale oznámili, že pod jejich taktovkou
se jednalo o poslední klání a s pořadatelstvím se rozloučili. Tomu ale předcházel
napínavý boj o tradiční poháry v podání
celkem 34 závodníků.
Statistika nakonec uvádí, že půl jubilejního ročníku se zúčastnilo 26 hráčů
a 8 hráček, z nichž si jich 11 na turnaji
odbylo svou premiéru. To ale nebyl případ tří nejlepších borců. Bronzový pohár
si v mužské kategorii odnesl Vojta Mach,
který nestačil na stříbrného Libora Vacha
a zlato opět po roce obhájil Josef Habr.
Hned za nimi pak už kralovaly ženy – cel-

kově čtvrtá a mezi ženami první Renata
Hodanová, celkově devátá a mezi ženami
druhá byla Šárka Beláková a ženskou kategorii uzavřela Ivana Říhová, která v celkovém hodnocení skončila třináctá.
Také letos byl udělen už tradiční titul
„Čulibrk turnaje“, který připadne hráči
s nejhorším výsledkem, tím je tedy pro
letošek Regina Munzarová a „Skokanem
roku“ se stal bronzový Vojta Mach, který se vyšplhal z loňské 27. příčky. Kromě
toho byl vyhlášen i nejvyšší „nához na tři
šipky“ a s hodnotou 140 bodů potvrdil své
absolutní turnajové vítězství Josef „Pepíno“ Habr.
Letošní 15. ročník byl napínavý a dramatický a v závěru i dojemný. To když se
organizátoři Šárka a Milan Belákovi rozloučili s pořadatelstvím. Zároveň ale slíbi-

li, že případným následovníkům rádi pomůžou. Ale zatím není zcela jisté, zda se
bude o poháry bojovat i za rok. To teprve uvidíme!
Naposledy tedy na tomto místě zakladatelé turnaje děkují Jindřichu Antošovi za poskytnuté zázemí, ale také všem
sponzorům a donátorům, kteří pro hráče
věnovali věcné ceny. A v neposlední řadě
patří dík všem, kteří si v průběhu těch
patnácti let přišli zahrát.
Beláci

FK Náchod
Neděle 8. 3. v 10 hodin a ve 12 hodin:
FK Náchod „U19“ a „U17“ – Vršovice Praha, dorost. divize
Sobota 14. 3. ve 14.30 hodin: FK Náchod
– FK Nymburk – divize mužů
Neděle 15. 3. ve 14.30 hodin: FK Náchod
„B“ – Jaroměř – I. A třída mužů
Neděle 22. 3. v 10 hodin a ve 12 hodin:
FK Náchod „U19“ a „U17“ – Střešovice Praha – dorost. divize
Sobota 28. 3. v 15 hodin: FK Náchod – FK
Trutnov – divize mužů
Neděle 29. 3. v 10 hodin a ve 12 hodin:
FK Náchod „U19“ a „U17“ – FK Třebeš –
dorost. divize
Neděle 29. 3. v 15 hodin: FK Náchod „B“
– I. A třída mužů
Všechna mistrovská utkání se hrají na stadionu v Bělovsi. Občerstvení pro fanoušky
zajištěno. Přijďte povzbudit naše hráče.

No Princesses
Taneční skupina No Princesses, která
pracuje jako zájmový kroužek při ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí v Náchodě – Starém Městě, se zúčastnila soutěže Hvězda Orientu, která se konala 1.–2. února
v Divadle J. Čížka. Děvčata se svým nubijským folklórem v silné konkurenci nezapadla a vytančila si krásné druhé místo.
Gratulujeme.
ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121

BŘEZEN

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.
Rudolf Němeček – fotografie, výběr z tvorby (22. 2. – 13. 4.)
Rudolf Němeček (*25. 3. 1949 Nové Město nad Metují) 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 zhruba
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.
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 …
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
Podle výstavy Michala Burgeta, Řekni, kde ty kytky jsou…
a jeho chaosu vytvoříme další předměty, které mohou doplnit jeho instalaci. Dílna se uskuteční 21. března v prostorách galerie od 14 do 16 hodin. Určeno pro rodiče s dětmi od
5 let, mladší sourozenci jsou také vítáni, podle svých možností a chuti se mohou dílny účastnit. Doporučujeme pracovní
oděv. Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka 19. března.
Čtvrteční výtvarná dílna pro seniory
Beseda s tvůrcem a kurátorem instalace Řekni, kde ty kytky
jsou… s Michalem Burgetem. Dílna se uskuteční ve čtvrtek
19. března v prostorách galerie od 15 do 17 hodin. Hlaste se
prosím nejpozději do úterý 17. března.
Všechny programy rezervujte na info@gvun.cz nebo telefonicky
491 427 321, 606 647 216.
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod

Přehled kulturních akcí
v březnu 2020 v muzeu Náchodska
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. Dále pozornosti návštěvníků můžeme doporučit např. osobní předměty kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské, známé mnoha lidem z románu
Boženy Němcové Babička, či posvátný kámen nalezený v Říkově. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722
nebo na e-mailu muzeumna.expozice1@seznam.cz. Otevřeno

GALERIE, MUZEUM
pátek, sobota, neděle 9–12, 13–17 hod., jindy po předchozím objednání na tel.: 491 423 248, 724 156 909 nebo na e-mailu: sekretariat@muzeumnachodska.cz.
Vladimíra Jíchová – Eva Nováková: Staré dobré časy,
aneb krása první republiky
Do 15. 3. 2020 pořádá Muzeum Náchodska 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. Všichni jsou srdečně zváni! Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
AMAG v muzeu
Ve dnech 3. 4. až 3. 5. 2020 pořádá Muzeum Náchodska ve spolupráci s výtvarným spolkem AMAG (Ateliér malířů a grafiků)
ve výstavní síni muzea na rohu Zámecké a a Tyršovy ulice kolektivní výstavu členů tohoto spolku, která představí jejich tvorbu.
Jednotliví výtvarníci nabídnou průřez různými výtvarnými žánry i technikami. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 2. dubna 2020
od 17 hodin. Všechny srdečně zveme! Otevřeno denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hodin.
Velikonoce v muzeu
V sobotu 4. dubna 2020 proběhne v badatelně Muzea Náchodska v 1. patře Staré radnice v Náchodě již tradiční velikonoční dílnička. S muzejními lektorkami si budete moci vyzkoušet
různé techniky zdobení vajíček, výrobu velikonočních dekorací a hlavně pletení pomlázky s mistrem svého oboru. Přijďte si
v době od 10 do 14 hodin prověřit svou zručnost se zkušeným
košíkářem Martinem Schwarzerem. Vstupné činí 60 Kč. Veškerý
materiál bude připraven, jen si prosím doneste vlastní vyfouknutá vajíčka.
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!
Třetí muzejní sedánek v roce 2020
Božena Němcová. Znáte ji?
Ve středu 1. dubna 2020 je na programu v přednáškovém sálu
Muzea Náchodska na Staré radnici v Náchodě v rámci cyklu Náchodské muzejní sedánky 2020 další beseda. Tentokrát emeritní
dlouholetý ředitel Muzea Boženy Němcové v České Skalici Milan
Horký představí v multimediálním pásmu několik „obrazů ze života“ významné osobnosti české literatury i historie, kterou Božena Němcová beze sporu je. Letos si připomínáme dvousté výročí jejího narození.
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
7. 3. a 8. 3.
		
14. 3. a 15. 3.
		
21. 3. a 22. 3.
		
28. 3 a 29. 3.
		

MUDr. Jana Šťovíčková
Náchod		
MUDr. Tereza Štrasová
Náchod		
MUDr. Jana Šimková Vaňková
Červený Kostelec		
MUDr. Ivana Vejmolová
Velké Poříčí		

PROGRAM
BŘEZEN

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 6. března
– VELIKONOČNÍ KERAMIKA NA ZKOUŠKU
otevřená dílna od 16 do 18 hodin, tvoření z keramické hlíny vhodné pro děti i dospělé, děti do 6 let v doprovodu rodičů,
s sebou pracovní oděv, přezůvky, vstupné
dospělý 50 Kč, dítě 30 Kč, informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
sobota 7. března
– SOBOTA S ANGLIČTINOU
Ovocná 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 5. 3., cena 170 Kč,
(strava, materiál, pojištění), informace
PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291
sobota 7. března
– TRAMPOLÍNKOVÁ PÁRTY
Sportovní trampolínky pro děti od 6 do 13
let, program od 9 do 11 hodin, veselé skákání a cvičení, hudba, zábava, s sebou
sportovní oblečení, boty, ručník, pití, přihlášky do 5. 3., cena 150 Kč, (drobné občerstvení, pojištění), informace Pavlína Tylšová, sportovnioddeleni@decko-nachod.
cz, tel. 775 223 292
sobota 21. března
– 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, cena
800 Kč (členská cena 500 Kč), v ceně káva,
čaj a sada pomůcek na kresbu, přihlášky
do 18.3. informace Bc. Tereza Išová, tel.
774 223 296
sobota 21. března
– BREAK DANCE SOUTĚŽ BBOY ASSASSIN
taneční soutěž v break dance pro děti, začátečníci, profi, v porotě Bboy Johny Fox
– Španělsko, Bboy Gregory – Polsko, Bboy
Joe – Česká republika, vstupné 100 Kč, informace Jaroslav Karásek, tel. 77522 919
středa 25. března
– SWAP (výměna věcí)
výměna pěkných, ale nepotřebných věci,
oblečení, knih za něco, co se vám bude
hodit více, přijímáme max. 5 kusů, od 16
do 18 hod., informace Mgr. Jitka Ničová,
tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz

Denisovo nábřeží 665,
tel.: 491 423 748
Denisovo nábřeží 665,
tel.: 491 424 921
Sokolská 215,
tel.: 491 463 421
Náchodská 548,
tel.: 491 482 000

pátek 27. března
– VELIKONOČNÍ QUILLING
workshop od 16 do 18 hodin, technika quilling (řasení papírových pásků), pro zájemce od 8 let, s sebou pracovní oděv a přezůvky, vstupné 80 Kč (členská cena 60 Kč)
se platí na místě, přihlášky do 25. 3., informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
sobota 28. března – HODINA ZEMĚ
Náchod se připojuje k celosvětovému happeningu na podporu ochrany životního
prostředí - Zhasněte na jednu hodinu světla a vypněte co nejvíce elektrických spotřebičů, program od 20.30 do 21.30 hodin
na Masarykově náměstí, symbolické zapálení svíček, vystoupení tanečních a hudebních skupin, informace Mgr. Daria Sitko,
tel. 774 223 298

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
čtvrtek 5. března
– PSYCHOLOG V MACÍČKU
na téma Sourozenci, lektorka Mgr. Petra
Fettersová, od 15 do 16.30 hodin, vstup
60 Kč, informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774
635 232, mc@deckonachod.cz
pátek 20. března – JARNÍ BAZÁREK
od 9 do 11.30 hodin a od 16 do 18 hodin,
prodávající platí 50 Kč za stůl / jeden časový úsek, prodej dětského a těhotenského oblečení, hraček, sportovních potřeb apod., volná herna, rezervace stolu
do středy 18. 3., informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz
čtvrtek 26. března
– VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
výroba velikonočních dekorací, lektorka Bc. Jana Kvasničáková, vstup zdarma,
od 9.30 do 11.30 hodin, informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz
Další informace najdete na www.decko-nachod.cz. Členům Déčka bude na jednotlivé
akce poskytnuta sleva.

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

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

vždy od 15 hodin
7.3.
14. 3.
21.3.
28.3.
4.4.

Vodníčku vrať se
Kašpárkovy čertoviny
Kašpárkovy čertoviny
Vodníčku vrať se
Vodníčku vrať se

Kulturní akce v březnu 2020:
28. 3. – Odemykání zámku
Přijďte s námi odemknout zámek na návštěvní sezónu 2020. Během prohlídky
Salónů druhého patra vám své sídlo a rodinu představí princezna Bathildis z Anhalt-Dessau, která se svým manželem Vilém ze Schaumburg-Lippe poprvé v 70.
letech 19. století zpřístupnila zámek veřejnosti.
Začátek prohlídek v 10, 12 a 14 hodin.
Vstupné se nemění.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Správa zámku Náchod.
Více informací na www.zamek-nachod.cz.

Státní zámek Náchod
S blížícím se jarem začíná i návštěvní
sezóna na náchodském zámku. V měsíci březnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Reprezentačních
pokojů Piccolominiů, Salonů II. zámeckého patra a vyhlídkové věže, terasy a středověkého sklepení a to poslední víkend
28.–29. 3. 2020 a poté víkendy v dubnu včetně Velikonoc od 10 do 15 hodin,
v ostatních dnech prohlídky možné pro
objednané skupiny deseti a více osob.

grafické studio a tiskárna

VÝROBA plakátů

A4, A3, A2, A1, A0... od 1 kusu
EXPRESNÍ TISK
603 311 052 | studio@creopress.cz

CÍRKVE, SENIOR KLUB, SZDP

BŘEZEN

Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav
Švarc, ThD. kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa
15–17 hod. 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. Ve středu od 18.00 hod. na děkanství probíhají biblické hodiny. Ve středu od 15.30 hod. a v pátek od 17.30 hod. v kostele
sv. Vavřince pobožnosti křížových cest. Duchovní obnova farnosti se uskuteční v sobotu 7. března a povede ji ThLic. Prokop Brož,
Th.D. Začátek v 9.45 hod. v učebně na děkanství. P. Z.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. V neděli 1. 3.
bude hostem kazatel a přírodovědec Jakub Kašpar, v neděli
8. 3.bude vysluhována sv. Večeře Páně. V neděli 22. 3. se bude při
bohoslužbách konat sborové výroční shromáždění. Bohoslužby
v diakonickém středisku ČCE Betanie (Špreňarova 1053) v pátky
20. 3. a 27. 3. vždy od 14.00 hod. Biblické hodiny ve sborovém
domě v Náchodě budou ve čtvrtek 19. a 26. 3. vždy od 16.00 h.
Děti a střední generace se sejdou v Náchodě v pátek 27. 3. v 17.30
hod. V pátek 13. 3. se bude ve sborovém domě v Náchodě od 17.00
hod. konat ekumenické setkání v rámci Světového dne modliteb, jehož program letos připravily ženy ze Zimbabwe. Všechny
zveme k postnímu sázení stromů, které se uskuteční o sobotách
21. a 28. 3. vždy od 9.00 do 12.00 v Šonově u fary a na Dobré zahradě za dvorem. 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 5. 3. od 14 hod. „KUBA“ – o svých zážitcích na cestě
bude vyprávět a doplní snímky p. Věra Dundálková;
čtvrtek 12. 3. od 14 hod. „Montenegro alias Černá Hora“, film
ze své cesty promítne a bude vyprávět p. Zdeněk Nýlt;
čtvrtek 19. 3. od 15 hod. „Skrytou švýcarskou krajinou“
– nevšední pohled na dnešní Švýcarsko, film připravil a promítne p. Otto Mach;
čtvrtek 26. 3. od 15 hod. výroční schůze SČR, MO Náchod v restauraci Reduta. Na programu: zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2019, program akcí na rok 2020 a informace o zájezdech i rekreacích.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, i nečleny naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR,
MO Náchod.
Přihlášky a zálohy na jednodenní zájezdy se budou přijímat
v klubovně Harmonie 2 od 5. března (vždy v PO a ČT od 15.30
do 16 hod.). Připomínáme zaplacení členských příspěvků do 16.
března. Informace na tel. 775 242 562 (po 19. h.) u A. Polákové.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

srdečně zve své členy a příznivce na

Jarní posezení
Kde: v hospůdce „U Bláhů – Mílů“, Náchod Příkopy 1194 (Plhov)
Kdy: ve středu 11. března od 14.00 hodin. Občerstvení a program je zajištěn. Výběr od členů: 70 Kč, nečlenů 80 Kč.
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se přihlásit včas. Každou středu od 13–15 hod. v klubovně SZdP Harmonie II., případně tel.: 724 908 861, 774 919 195.
Doporučujeme se také včas přihlásit na „Senior taxi“.
Jarní posezení pořádáme na Vaše přání, vážíme si Vašeho zájmu,
spolupráce a těšíme se na Vás.
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v březnu 2020
Rozvoz knih
V úterý 3. března se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna
TAJUPLNÝ SVĚT DESKOVÝCH HER JIŘÍHO ŠEBESTY
2.–31. března. Interaktivní výstava originálních deskových her
vyrobených z netypických materiálů. Zahájení výstavy a beseda
s autorem proběhne v pondělí 2. března v 16.00 hodin. Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč, skupinu je nutno objednat předem
v knihovně.
DOTEKY SVĚTLA
27. března – 24. dubna. Výstava obrazů Janky Řehákové, jejíž
tvorbou se prolíná vnitřní touha zachytit a zvěčnit na plátně
světlo spolu s jeho nadějí, krásou a hloubkou. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží s houslovým doprovodem v pátek
27. března v 16.00 hodin.
Dětské oddělení
PŘÍRODA V KNÍŽKÁCH
2.–31. března. Protože jsou 21. a 22. března Světové dny vody
a lesů, bude výstava věnována právě tomuto tématu.
Hala
PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
23.–27. března. Tradiční prodejní výstava Střední průmyslové
školy Otty Wichterleho s ukázkou tvorby jarních dekorací. Práce studentů z Centra propagační tvorby a polygrafie ve Velkém
Poříčí budou k vidění ve vstupní hale knihovny.

Gruzie očima Petra Voldána
Ve čtvrtek 5. března vás od 17.30 hodin zveme do dětského oddělení na cestovatelskou besedu novináře Petra Voldána. Ukázky ze třinácti témat nám přiblíží, jak se peče tradiční gruzínský
chléb, kolik úsilí vynaloží zbrojíř, než vykouzlí kavkazskou dýku
nebo kolik tisíc mnichů se mohlo ubytovat v unikátním skalním
městě. Dobrovolné vstupné.

Výtvarná dílna se čtením pro děti
V pondělí 9. března zveme kreativní děti do dílny dětského oddělení, kde bude od 15.00 hodin probíhat jarní čtení a vyrábění se zvířátky.

Počítačové kurzy (nejen) pro seniory

objel svět stopem a na každém obydleném kontinentu strávil minimálně půl roku. V naší knihovně bude vyprávět o 33 000 km
dlouhé „procházce“ s fenkou Corey, kterou absolvoval po 19 státech euroasijského kontinentu. Vstupné 120,- Kč.

Velké podvečerní čtení
V pondělí 23. března pro vás od 17.30 hodin chystáme Velké podvečerní čtení. Přijďte si navzájem předčítat ze svých oblíbených
knih. Těšíme se na vás v oddělení pro dospělé čtenáře.

Workshop pro seniory – Látkové dekorace
V úterý 24. března pořádáme od 9.00 do 12.00 hodin v rámci
nového projektu Setkávání seniorů v evropském městě Náchod –
Kudowa-Zdrój kreativní dílnu s občerstvením, při které budeme
vyrábět jarní dekorace z látek. Zájemce prosíme, aby se přihlásili ve studovně a na dílnu si pokud možno přinesli ostré nůžky.
Počet volných míst: 17.

Dražba kufříků
Ve středu 25. března budeme v dětském oddělení od 16.00 hodin dražit nejrůznější předměty, které pro knihovnu pomalovaly členky AMAGu. Výtěžek z dražby, kterou povede publicista
Petr Voldán, půjde na nový kufřík pro děti i dospělé – tentokrát
s tématem UMĚNÍ.

Junior a Senior – Plstěné brože a pomlázky
Ve čtvrtek 26. března vás od 15.00 hodin zveme do dětského
oddělení na další setkání v rámci programu Přeshraniční mezigenerační integrace. Děti a senioři tentokrát budou vytvářet jednoduché plstěné brože a plést pomlázky. Jako vždy je možné přijít samostatně, dítě i dospělý. Přihlášky přijímáme ve studovně,
počet míst omezen.

Noc s Andersenem 2020
Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci POZOR!!! Opět se můžete
utkat o účast na Noci s Andersenem, která se uskuteční v pátek
27. března od 18.00 hodin. Vypracované úkoly odevzdávejte
do 13. března v oddělení pro děti.
1. úkol: Písemně vyjmenuj všechny díly knih o Harry Potterovi.
2. úkol: V dětském oddělení si vyzvedni kvíz a zakroužkuj správné odpovědi.
3. úkol: Vymysli si název vlastní bradavické koleje a nakresli její
znak.

Bookstart

V rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů pořádáme kurz
práce na počítači pro začátečníky. Celkem tři lekce budou probíhat vždy od 9.30 do 11.00 hodin ve studovně. Kapacita kurzů
je 6 účastníků bez počítače + 3 s vlastním notebookem. Příspěvek na každou lekci činí 50 Kč, přihlášky přijímáme ve studovně.

V pondělí 30. března se v 10.00 hodin opět sejdeme s malými
dětmi a jejich rodiči. Budeme si povídat o zvířátkách a jejich
mláďatech.

12. března: Seznámení s počítačem, základní práce
19. března: Internet – jak hledat a najít
26. března: E-mail – odesílání a přijímání zpráv, připojování příloh

16. března Jana Kejzlarová, Oldřich Nermuť
Krkonoše méně známé

Stopem se psem v Asii
Ve čtvrtek 12. března proběhne od 17.00 hodin v dětském oddělení beseda se Slávkem Králem, který cestuje již 9 let, dvakrát

Náchodská univerzita volného času

Kurz trénování paměti
Setkání účastníků kurzu probíhají vždy ve středu od 10.00, 13.00
a 15.30 hodin ve studovně.
Rozpis lekcí na březen: 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
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www.kinonachod.cz
1. neděle pouze ve 13.30 hod.

BŘEZEN

MOSLEY

Zvládneš se s tím porvat, když máš srdce obra… Rodinné animované dobrodružství, uváděné v českém znění. Vstupné 120 Kč, Mládeži přístupný.
1. neděle pouze v 15.15 hod.

SUPER MAZLÍČCI

Animované rodinné dobrodružství od tvůrců animáku „Hurá do Afriky“, uváděné v českém znění. Vstupné 110 Kč, Mládeži přístupný.
1. neděle pouze v 17 hod.
2. pondělí pouze v 19.15 hod.

VOLÁNÍ DIVOČINY

1. neděle pouze v 19.15 hod.
2. pondělí pouze v 17 hod.

1917

3. úterý pouze v 17 hod.

V SÍTI

Adaptace legendárního a nejčtenějšího románu Jacka Londona. Dobrodružný příběh odvážného psa a jeho nového přítele v časech zlaté horečky na Klondiku. V hlavní roli rodinného dobrodružného filmu Harrison Ford. České titulky. Vstupné 130 Kč, Mládeži přístupný.
Čas je tvůj nepřítel… Jedinečný epický příběh z první světové války. Film získal dva Zlaté glóby za rok 2019 (nejlepší film a režie) a z 10ti nominací na Oscara získal tři. České titulky.
Vstupné 130 Kč, Mládeži do 15 let nepřístupný
… a nevadí, že mi je dvanáct let? 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online. Ve věrných kopiích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří je na netu aktivně
vyhledali a oslovili. Predátorské taktiky se postupně obracejí proti svým strůjcům: Z lovců se stávají lovení. Vstupné 100 Kč, Mládeži do 15 let nepřístupný.

3. úterý pouze v 19 hod.

BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

4. středa pouze v 17 hod.
10. úterý pouze v 17 hod.

V SÍTI: ZA ŠKOLOU
SPECIÁLNÍ VERZE FILMU „V SÍTI“ VHODNÁ PRO DIVÁKY UŽ OD 12 LET, A TO I BEZ DOPROVODU RODIČŮ NEBO JINÉ DOSPĚLÉ OSOBY.

Správná psychoušská jízda DC a Warnerů může začít!!! Akční dobrodružné krimi, uváděné v českém znění. Vstupné 130 Kč, Mládeži do 15 let nepřístupný.

… a nevadí, že mi je dvanáct let? Tři dospělé herečky, které vypadají na 12 let, se připojí na sociální sítě, aby v přímém přenosu zažily, co se děje v online světě. Nejsilnější momenty z oficiální celovečerní verze filmu jsou doplněny o praktické rady, návody a komentáře hereček, které si zkušeností se sexuálním obtěžováním na internetu samy prošly. Vstupné 100 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.
4. středa pouze v 18.30 hod.

KRÁL PETR I.

5. čtvrtek pouze v 17 hod.

JUDY

6. pátek pouze v 18 hod.
8. neděle pouze v 19.30

CHLAP NA STŘÍDAČKU

5. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
7. sobota pouze v 19.15 hod.
9. pondělí pouze v 17 hod.

NEVIDITELNÝ

6. pátek pouze v 16 hod. – 2D
7. so, 13 . pá v 15 hod. – 3D
8. neděle pouze ve 13.45 – 2D
10. úterý pouze v 15 hod. – 2D

FRČÍME
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Nový animovaný film studia Disney Pixar. Zábava, dobrodružství a dojemný lidský příběh pro celou rodinu! Zavedeme vás do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, na které s pomocí kouzel hledají svého otce, aby nakonec zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického. České znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč), Mládeži přístupný.

6. pátek pouze ve 20 hod.

MALÉ ŽENY

7. sobota pouze v 17 hod.

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

8. neděle pouze v 15.45 hod.

JEŽEK SONIC

8. neděle pouze v 17.45 hod.

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA

Velký film z velké války… Historické válečné drama, jehož děj začíná v roce 1914, bezprostředně po atentátu Gavrila Principa na Františka Ferdinanda d´Este, kdy obvinilo Rakousko-Uhersko Srbsko
z podílu na jeho přípravě. 28. července, přesně měsíc po atentátu, vypovědělo Rakousko-Uhersko Srbsku válku… České titulky. Vstupné 100 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.
Skutečný příběh legendy… o Judy Garland, fenomenální zpěvačce a úspěšné herečce, která se již od útlého věku stává miláčkem celé Ameriky. Renée Zellweger se svým strhujícím hereckým výkonem doslova převtělila v jednu z nejslavnějších žen stříbrného plátna, za kterou byla oceněna Zlatým glóbem za rok 2019 i Oscarem za rok 2019. České titulky.
Vstupné 110 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.
Perfektní plán, který se pro všechny může stát pořádnou noční můrou! V hlavních rolích české komedie Jiří Langmajer, Ivana Chýlková a Lucie Žáčková, v dalších rolích Iva Janžurová a Pavel Nový.
Vstupné 130 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.
„Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Zlověstný vzkaz bývalého milence, jenže ten pravý význam je děsivý a nepředstavitelný. Tohle je prostě hodně temný příběh, který vás nenechá ani na chvíli vydechnout… České titulky. Vstupné 130 Kč, Mládeži do 15 let nepřístupný.

Romantické drama natočené podle klasického románu a díla Louisy May Alcottové. Příběh sester Marchových – čtyř mladých žen, z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého. Film získal
Oscara za rok 2019. České titulky. Vstupné 110 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). Vstupné 120 Kč, Mládeži do 15 let nepřístupný
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože o legendách se obvykle točí filmy, vznikla komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč), Mládeži přístupný.
„Hóóódně podezřelá komedie“, která si utahuje z kriminálek! Nečekané situace vytvářejí skvělé pozadí kriminálního příběhu inspirovaného známými detektivkami, které skvěle paroduje a utahuje si z nich… Vstupné 100 Kč, Mládeži přístupný.

9. pondělí pouze v 15 hod.

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 120 Kč, Mládeži přístupný.
9. pondělí pouze v 19.15 hod.

VLASTNÍCI

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 120 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.
10. úterý pouze v 18.15 hod.

NABARVENÉ PTÁČE

11. středa pouze v 15 hod.

ZAKLETÉ PÍRKO

11. středa pouze v 17 hod.
18. středa pouze v 17 hod.

V SÍTI

11. středa pouze v 19 hod.

STAŘÍCI

Světlo je vidět jen ve tmě… Film Václava Marhoula Nabarvené ptáče, adaptace stejnojmenného světového bestselleru spisovatele Jerzyho Kosińského. Film patří k největším favoritům při letošním
udílení Českých lvů za rok 2019 – má celkem 11 nominací, včetně kategorie nejlepší film. České titulky. Vstupné 110 Kč, Mládeži do 15 let nepřístupný.
Pohádka o lásce a dobrém srdci, které pomohou překonat všechna protivenství. Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč), Mládeži přístupný.
… a nevadí, že mi je dvanáct let? 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
Vstupné 100 Kč, Mládeži do 15 let nepřístupný,
… tahle cesta je jen pro starý! Jeden z nejlepších českých filmů roku a špičkové herecké výkony – to je drama o dvou bývalých politických vězních ve stařeckém věku, kteří se vydávají v obytném
voze napříč republikou vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let. Film byl oceněn třemi Cenami čs. filmové kritiky a patří k největším favoritům při letošním udílení Českých lvů za rok
2019 – má celkem 10 nominací, včetně kategorie nejlepší film. Vstupné 100 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.

12. čtvrtek pouze v 15 hod.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

Pokračování rodinného animovaného filmu z roku 2013 – filmu, který se po filmu „Lví král“ z roku 2019 stal druhým nejvýdělečnějším animovaným filmem všech dob. České znění.
Vstupné 100 Kč, Mládeži přístupný.
12. čtvrtek pouze v 17 hod.
13. pátek pouze v 19.15 hod.
14. sobota pouze v 15 hod.
15. neděle pouze v 16 hod.
18. středa pouze v 19 hod.

3BOBULE, ČR – 2020

12. čt, 17. út v 19.15 hod.
13. pátek pouze v 17 hod.
15. neděle pouze v 18.15 hod.

BLOODSHOT

14. sobota pouze ve 13.30 hod.

TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU

14. sobota v 17.45 hod.

Richard Wagner: BLUDNÝ HOLANĎAN

15. neděle pouze ve 14 hod.

JEŽEK SONIC

Léto začíná v kinech. Už 12 března! Letní atmosféra Pálavy, skvělá hudba, známí hrdinové… a spousta vína. Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic.
Ve třetím pokračování jsou už hrdinové o více než deset let starší a řeší i „dospělé“ problémy jako chod vinařství, rodinu a vlastní vztah. Režie Martin Kopp. Vstupné 130 Kč, Mládeži přístupný.

Vin Diesel ztvárňuje podle komiksového bestselleru vojáka Raye Garrisona, který byl zabit v boji a znovu oživen korporací RST jako superhrdina Bloodshot. Nanotechnologie v jeho žilách z něj činí
nezastavitelného bojovníka obdařeného nadlidskou silou a schopností okamžitě se uzdravovat. Akční fantasy film, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.
Neohrožené tlapky znovu v kinech ve speciálním dílu! Animovaný rodinný film uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč, Mládeži přístupný.
SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Režisér François Girard, jehož mystické pojetí Parsifala utopeného v moři krve se v Met stalo jednou z nejúspěšnějších inscenací uplynulých let, obrátil pozornost k jinému Wagnerovu dílu, Bludnému Holanďanovi. Nastudováno v německém originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.

Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože o legendách se obvykle točí filmy, vznikla komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč), Mládeži přístupný.
16. pondělí pouze v 17 hod.

ZAPOMENUTÝ PRINC

16. pondělí pouze v 19.15 hod.

1917

17. úterý pouze v 17 hod.

CHLAP NA STŘÍDAČKU

19. čtvrtek pouze v 17 hod.
20. pátek pouze v 19.30 hod.
22. neděle pouze v 15.30 hod.
23. pondělí pouze v 17 hod.

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU

19. čtvrtek pouze v 19 hod.
22. neděle pouze v 18.15 hod.
24. úterý pouze v 19.45 hod.

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II

Okouzlující Omar Sy (Nedotknutelní, I dva jsou rodina) v další z nezapomenutelných rolí. Tentokrát ho čekají neobyčejná dobrodružství kouzelného dětského světa… Všechno v Djibiho životě se točí
kolem jeho milované sedmileté dcerky Sofie. Dobrodružná rodinná komedie, české znění. Vstupné 120 Kč, Mládeži přístupný.
Čas je tvůj nepřítel… Jedinečný epický příběh z první světové války. Film získal dva Zlaté glóby za rok 2019 (nejlepší film a režie) a z 10ti nominací na Oscara získal tři. České titulky.
Vstupné 130 Kč, Mládeži do 15 let nepřístupný.
V hlavních rolích české komedie Jiří Langmajer, Ivana Chýlková a Lucie Žáčková, v dalších rolích Iva Janžurová a Pavel Nový. Vstupné 130 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.
Filmový muzikál s hudbou Michala Davida. Hrají Petr Kolář, Nelly Řehořová, Vojtěch Drahokoupil, Filip Blažek, Kateřina Brožová, Pavel Kikinčuk, Ines Ben Ahmed, Pavel Trávníček, Dana Morávková, Michal David, Karolína Mališová, Eva Matějovská, Václav Upír Krejčí a další. Režie Jan Lengyel, texty písní: Lou Fanánek Hagen. V neděli 22.3.2020 filmové představení za účasti tvůrců filmu.
Vstupné 120 Kč, Mládeži přístupný.
Přežijete, jen když budete potichu – díky respektování jednoduchého, ale životně důležitého pravidla dokázali Abbottovi (tedy skoro všichni) přežít Tiché místo I. A nyní … už nestačí být potichu!
Pokračování úspěšného hororu jim do cesty postaví nové, mnohem náročnější výzvy. České titulky. Vstupné 130 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.
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