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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v prosinci
Středa
5. 12. 2012
v 19.00 hodin
SLEVA

Vánoční koncert
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Dirigent: Jindřich Roubíček
Sólisté: Karel Untermüller – viola, Josef
Vlach – housle
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 90, 80, 60 Kč
Předprodej od 20. 11. 2012

Pátek
7. 12. 2012
v 9.00 hodin

Od čerta k Ježíškovi
Účinkuje Pavel Novák
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 45 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla

Pátek
7. 12. 2012
v 10. 30 hodin

Svobodný vězeň
Účinkuje Pavel Novák
Omezený počet vstupenek v ceně 45 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla

Čtvrtek
13. 12. 2012
v 19.00 hodin

Bedřich Smetana: The Greatest Hits
Jiří Janků, Petr Svojtka
Divadlo ABC
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 390, 370, 350 Kč
Předprodej od 21. 11. 2012

Pondělí
17. 12. 2012
v 16.30 hodin
v 19.30 hodin
SLEVA

Vánoční koncert Orchestru Václava
Hybše s Pavlou Břínkovou
a dalšími hosty
Vstupné: 260, 240, 220 Kč
Předprodej od 12. 11. 2012

Středa
19. 12. 2012
v 19.00 hodin

Literárně hudební večer
Vánoce v městě pod horami
Vzpomínka na Sidu Volfovou
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 28. 11. 2012

Sobota
22. 12. 2012
v 19.00 hodin

Jan Jakub Ryba: Česká mše Vánoční
Účinkují: sólisté Národního divadla Praha
a Národního divadla BrnoSmyčcové
kvarteto, Smíšený pěvecký sbor Hron,
Smíšený sbor Dalibor
Vstupné: 180, 160, 140 Kč
Předprodej od 26. 11. 2012

Další akce
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
7. 12. 2012
15. 12. 2012
od 19.00 hod.

Taneční kurzy – Věneček
Pořádá Taneční studio TAKT manželů
Štěpových

8. 12. 2012
ve 20.00 hodin

Ples Academia Mercurii,
soukromá střední škola, s. r. o.
Pořádá Academia Mercurii

12. 12. 2012
ve 17.00 hodin

Amadeus
Koncert ZUŠ Náchod
Vstupné: 50 Kč
Předprodej v ZUŠ Náchod

16. 12. 2012
v 19.00 hodin

Setkání církví
Adventní pořad

21. 12. 2012
ve 20.00 hodin

Ples Střední školy
propagační tvorby a polygrafie
Pořádá SŠ propagační tvorby a polygrafie

Literárně hudební večer

Vánoce v městě pod horami
Městem pod horami nazvala Náchod v titulu své vzpomínkové knihy Sida Volfová, významná osobnost náchodského veřejného
života první poloviny 20. století. Narodila se před 130 lety do měšťanské rodiny Šrůtků, jíž patřila proslulá vinárna U Slovana.
Ze Sidy vyrostla vzdělaná emancipovaná žena, která dovedla zúročit své schopnosti, vzdělání i zkušenosti z mnoha cest do
ciziny. Byla obratnou stylistkou, hloubavou badatelkou a výbornou řečnicí. Kromě aktivního působení v řadě náchodských
spolků, přispívala pravidelně do novin a jako jedna z mála žen se odvážně a úspěšně angažovala v komunální politice.
V komponovaném pásmu slova a hudby si chceme připomenout nejen její život a dílo, ale především si jejím prostřednictvím
přiblížit nadcházející období adventu a Vánoc, jak je prožívali obyvatelé Náchoda na přelomu 19. a 20. století.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě,
otevírací doba: pondělí–pátek 8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P.
Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

Náchodský zpravodaj

A je tu zas, vánoční čas

Martinský jarmark v Náchodě
na pohlednici Karla Šafáře

Prosinec
Královna zima
přichází ve zmrazcích
žal listů spadaných
zakryje sníh
Děti vždy jásají
v bílé krajině
rolničky cinkají
na horské pěšině
Adventní věnec
září nám
na cestu zase
k jesličkám
Pavel Hepnar
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Předvánoční období začínalo v Náchodě
již o svátku sv. Martina (11. listopadu), kdy
se zde od roku 1458 konal velký svatomartinský trh. Povolil ho král Jiří z Poděbrad
a byl velmi slavný. Sjížděli se na něj z širokého okolí jak řemeslníci, tak kupující.
Dlouholetý náchodský kronikář Oldřich Šafář nám tuto dobu přiblížil ve svých vzpomínkách: „…Každý druh zboží tu míval
ustálené stanoviště. Před radnicí a kolem
kostela byly boudy cukrářů s jehlancovitými plátěnými střechami, proti poště se
prodával textil, kde nechyběla ani „sukna
z Brna“, v rohu náměstí před Tunelem bačkory, dál bednářské výrobky, kolem kostela
boty, čepice atd. Na horní polovině náměstí bylo hodně místa vyhrazeno hrnčířům.
… Zbytek horního náměstí patřil typickému jarmarečnímu zboží, různým hračkám
a tretkám, které se jinde neprodávaly…“
Jinde se předvánoční trhy konaly většinou
až na svátek sv. Mikuláše (6. prosince).
Z církevního hlediska zahrnuje přípravná doba na Vánoce první čtyři neděle před
Štědrým dnem. Této době se říká advent
a dnes si již málokdo z nás umí představit, že lidé v jeho průběhu dodržovali přísné zásady střídmosti v jídle, pití a radovánkách, protože člověk se měl věnovat
především rozjímání a očekávání příchodu Spasitele. Přesto byly velice často porušovány řadou zábav při adventních obchůzkách, které se staly důležitým prvkem
lidových tradic. Pouze některé přetrvaly až
do dnešní doby. Například když si 4. prosince, na svátek sv. Barbory, neseme domů
do vázy větvičku třešní. V minulosti se věřilo, že její vykvetení do Štědrého dne je
předzvěstí svatby. My si však toto období
nejvíce spojujeme se svátkem sv. Mikuláše.
Historie přinesla mnoho legend o štědrém
biskupu Mikulášovi. Jedna z nich vypráví
o tom, jak obdaroval tři chudé dívky, aby je
zachránil od práce v nevěstinci. Snad právě
ona stála u zrodu tradice rozdávání dárků
v předvečer jeho svátku.
Vlastní Vánoce začínaly Štědrým dnem
(24. prosince). U věřících lidí patřil odedávna k nejvýznamnějším dnům v roce. Proto
mu byla připisována zvláštní moc a v domácnostech se udržovala řada zvyků, které měly zabezpečit hojnost, zdraví a šťastný život. Lidé během tohoto dne nic nejedli
a rodiče slibovali dětem, že pokud i ony vydrží, uvidí večer zlaté prasátko.
Adventní půst končil večer s východem
první hvězdy. Teprve v této chvíli zasedla celá rodina ke slavnostní večeři, jež začínala společnou modlitbou a poděkováním Bohu za vše dobré, co přinesl i co
vzal, a prosbou za požehnání v roce nastávajícím. Na venkově bylo důležité, aby
se na stůl dostaly všechny plodiny, které
se v tom roce podařilo vypěstovat, usušit a uskladnit. Jídla mělo být tolik, aby se

všichni nasytili a ještě aby zbylo, protože
to bylo podle lidové víry zárukou hojnosti v příštím roce. Kapr se stal typickým pokrmem vánočních tabulí teprve v 19. století. Stejně tak nebylo dříve zvykem stavět
a zdobit stromeček. Dominantou světnice býval betlém, u jesliček se od Štědrého dne svítilo a původně se k němu kladly
i skromné, většinou praktické dárky. Děti
dostávaly oblečení, perník, cínové vojáčky
nebo například doma vyrobené panenky
z dřevěných klacíků a hračky ze skořápek
oříšků. Večer pokračoval zpíváním koled
a končila ho společná cesta na půlnoční
mši. Jak probíhala v náchodském kostele sv. Vavřince v době mládí O. Šafáře se
opět můžeme dovědět z jeho vzpomínek:
„…Sváteční Štědrý den zakončovali dospělí i mládež návštěvou půlnoční mše…
Rozzářený prostor chrámu se rychle plnil
věřícími a to už z kůru zaznívaly krásné
koledy… Úderem dvanácté hodiny se rozezněl zvonek u zákristie a do chrámu vstoupil v krásném ornátu pan děkan, aby jitřní mší oslavil narození Páně. To většinou
koledy byly vystřídány pečlivě nastudovanou mší, na kterou se návštěvníci kostela
těšili, zvláště na Rybovu půlnoční. Varhany velebně zněly a do toho zapadal nacvičený zpěv chrámového sboru a nad vším
školené hlasy sólistů. Krásný tenor Gusty
Ptáčka, kterému odpovídal sytý a mohutný
bas učitele Palmy… Jitřní mše byla zakončena vzájemným podáváním rukou a přáním šťastných a veselých Vánoc…“
Se Štědrým dnem úzce souvisí první svátek vánoční – Boží hod (25. prosince), který stanovila starokřesťanská církev
v Římě již ve 4. století jako den narození
Ježíše. Odehrával se v rodinné pohodě se
slavnostním obědem. Věřící zbožně rozjímali a nesmělo se vůbec pracovat.
V lidové tradici má velký význam druhý
svátek vánoční – sv. Štěpán (26. prosince),
obecně nazývaný koleda. Při něm se krajinou nesl zpěv dětských i dospělých koledníků, kteří si takto přilepšovali ke svému
živobytí. Bylo totiž zvykem každého koledníka podarovat – jablíčky, ořechy, potravinami, někdy i penězi.
Slavení Silvestra a Nového roku (31. prosince) v lidové tradici v minulosti příliš nezakotvilo. Vánoční doba končila tříkrálovou obchůzkou – tedy 6. ledna. Teprve
po tomto dnu začínal reálně nový rok. Definitivně končilo období střídmosti, které
vystřídala doba muzik, maškarních zábav,
svateb, radovánek a masopustního veselí.
Hezké a klidné prožití vánočních svátků
přeje Regionální muzeum v Náchodě, které
Vás zároveň srdečně zve na své výstavy s tématikou vztahující se k tomuto období.
Blanka Nešetřilová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 23. 10.

Jednání rady města se zúčastnilo nejprve sedm radních, později osm, jeden byl
omluven. Číselný popis u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Plán zimní údržby
7-0-0
RM schválila plán zimní údržby místních komunikací v Náchodě na zimní
období 2012–2013. Plán bude zveřejněn
na www.mestonachod.cz a www.tsnachod.cz.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dohody
o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemků, na kterých je umístěn objekt prodejního stánku „Bramborka“ u nádraží. Nájemní smlouva bude v souvislosti
s připravovanou rekonstrukcí a výstavbou nového autobusového nádraží ukončena k 31. 3. 2013.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem části pozemkové
parcely č. 705/1 na Kašparáku za domy
ve Francouzské ulici o výměře 154 m² pro
zřízení zahrádky a pro umístění zahradní
chatky. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s účinností od 1. 2. 2013. 7-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem části pozemkové
parcely č. 547/3 o výměře 470 m² v Bělovsi v ulici U Starých Lázní, kterou bude žadatel užívat jako zahrádku. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s účinností
od 1. 1. 2013.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy s Královéhradeckou lékárnou, a.
s., na pronájem nebytových prostor v budově polikliniky čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě o výměře 26,98 m², které
budou využívány jako kancelář a sociální zařízení. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s účinností od 1. 11. 2012. 7-0-0
RM vzala na vědomí oznámení společnosti Ski Pec, a. s., a společnosti MEGA
PLUS, s. r. o., o uzavření smlouvy o nájmu podniku a z toho vyplývající změnu
nájemce pozemků v Peci pod Sněžkou,
jichž je město Náchod spoluvlastníkem.		
7-0-0
RM vyslovila souhlas se změnou uzavíraných smluv s novými nájemníky v bytech v ulici Bartoňova v Náchodě z depozitní smlouvy na kauční smlouvu.
Současně radní souhlasili s výší kaucí
k bytům v ulici Bartoňově v Náchodě, které budou totožné dle velikosti bytu s kaucemi u ostatních bytů v majetku města
Náchoda.
6-0-1
RM vzala na vědomí přehled bytů nabízených k prodeji a volných nájemních
bytů.
7-0-0
RM schválila vystavení objednávky
na nasvětlení kostela sv. Vavřince fir-

Náchodský zpravodaj
mě Elektro Drapač, s. r. o., Velké Poříčí
za 167.569 Kč vč. DPH.
Záměr města – bezúplatné
získání pozemků
7-0-0
RM souhlasila se záměrem vydání maxima nemovitých věcí dle pravidel zákona č. 173/2012 Sb. a jmenovala pracovní
tým, který se touto problematikou bude
zabývat.
Obec může na základě uvedeného zákona, který přijal Parlament ČR 26. 4. 2012,
požádat o převod nemovitých věcí, které vlastnila ke dni 31. 12. 1949 a jsou
ve vlastnictví ČR. Současně s nemovitými věcmi přechází do vlastnictví obcí
i jejich příslušenství. Dle tohoto zákona
může město Náchod požádat u příslušné
organizační složky státu nebo státní organizace do 31. 3. 2013 o vydání uvedených
nemovitostí. Náchod bude mít pravděpodobně zájem o parcely pod komunikacemi, parcely lesních kultur a lesních cest
a další pozemky.
Oprava komunikací Lipí, Pavlišov 7-0-0
RM schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo na provedení oprav
komunikací v příměstských částech Lipí
a Pavlišov, dle kterého některé ze schválených oprav budou zrealizovány v termínu
do 30. 6. 2013 z důvodu chybějícího asfaltového recyklátu v majetku města.
Schválení příspěvku VAKU
na vyvložkování vodovodního
potrubí na SUN
7-0-0
•RM schválila uzavření Dohody o vyvložkování části vodovodního potrubí na sídlišti u nemocnice v roce 2013 s přispěním
města ve výši 228.000 Kč včetně DPH.
Dotace na osobní asistenci
– o. s. Společné cesty
7-0-0
RM souhlasila s přidělením finančních
prostředků ve výši 20.000 Kč na osobní
asistenci a schválila smlouvu o poskytnutí dotace Občanskému sdružení Společné
Cesty Náchod, které zajišťuje péči pro přibližně 60 klientů na území Náchoda, Nového Města n. M. a Červeného Kostelce.
Plán investic krytého plaveckého
bazénu v letech 2013–2017
7-0-0
RM vzala na vědomí informace o plánu
investic v krytém plaveckém bazénu v Náchodě v následujících letech 2013–2017
a uložila odboru správy majetku předložit aktualizovaný materiál k novému projednání v polovině roku 2013.
Energetický audit budovy čp. 1303
v Palachově ulici
7-0-0
RM schválila výsledek poptávkového
řízení a uložila odboru investic a rozvoje města vystavit objednávku na provedení tohoto energetického auditu uchazeči
na 1. místě – ing. Petru Frintovi, energetickému auditorovi, Náchod.

TELEGRAFICKY:

RM schválila výjimku z počtu integrovaných dětí s těžkou vadou řeči ve speciální logopedické třídě MŠ Komenského
na rok 2012/2013 z 6 na 10 dětí.
7-0-0

RM schválila Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
200.000 Kč na podporu vybavení pro obce
s Jednotkou požární ochrany na obnovu
osobních ochranných pomůcek.
7-0-0
RM schválila rozbor hospodaření za III.
čtvrtletí. 2012 bez připomínek.
7-0-0
RM schválila a doporučila zastupitelstvu města ke schválení čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové částce 70.000 Kč
a převod do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Březinova. Finanční prostředky budou použity na úhradu energií.		
7-0-0
RM uložila odboru správy majetku a financování nevyřizovat žádosti o umístění reklamy okolo prameníku. Důvodem je
fakt, že rada města nemůže rozhodovat
o umístění reklamy na soukromém pozemku.
7-0-0
RM schválila seznam aktuálních míst
činnosti Střediska volného času Déčko Náchod k 1. 10. 2012. Podle školského zákona musí být všechna místa, kde školské
zařízení realizuje svoje činnosti, zapsána u tohoto zařízení jako místo výkonu
činnosti v rejstříku škol. Proto je rovněž
nezbytné schválení zřizovatelem – radou
města.
7-0-0

Rada města 30. 10. 2012

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl omluven.
Žádost o čerpání fondu
7-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv
a rozvoje v celkové výši 50.000 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Havlíčkova 1848 (Plhov)
na úhradu zvýšených nákladů na energie.
ZŠ Babí – projekt s názvem
„Přátelství na dlani“
8-0-0
RM schválila předložení projektu „Přátelství na dlani“, jehož žadatelem je ZŠ
Pavlišovská (Babí) do Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční
spolupráce ČR – PR 2007–2013 Euroregionu Glacensis a souhlasila se spolufinancováním projektu ve výši minimálně 15 %
celkových způsobilých výdajů projektu.
Projekt „Přátelství na dlani“ je zaměřen
na vzájemné setkávání českých a polských žáků 1.–5. ročníku základních škol,
který by měl být realizován od března
do prosince 2013.
Cílem projektu je umět se dorozumět
a poznat i krajinu z opačné strany hranice. Ačkoliv jsme sousedním státem Polské republiky, znalosti náchodských dětí
o této zemi nejsou velké. Děti nerozumí
jazyku, neznají tradice, kulturu, pamětihodnosti a zajímavosti. A protože často
navštěvují se svými rodiči nejbližší polská
města, rozhodli se zástupci ZŠ Babí navázat kontakt s našimi polskými sousedy,
a tím zvětšit rozsah vědomostí a rozhled
po blízké krajině. V rámci projektu proběhnou tři návštěvy polských dětí v Česku a jedna dvoudenní návštěva českých
dětí v Polsku.

prosinec 2012
Projekt „Veřejná prostranství Náchod
– II. etapa – Duhovka“
8-0-0
RM schválila Podmínky Rozhodnutí
o poskytnutí dotace (změna) k projektu
„Veřejná prostranství Náchod – II. etapa
–Duhovka“.
Na základě oznámení Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu a posléze kontrolního orgánu Centra pro regionální rozvoj ČR bylo příjemcům dotace
doporučeno u právě realizovaných projektů zažádat o změnu vedoucí ke změně
ustanovení uvedených Podmínek. Jejich
změna spočívá ve zmírnění sankcí za porušení pravidel při zadávání veřejných
zakázek. Mírnější sankce je možné využít
v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech. Město Náchod o tuto změnu zažádalo, a proto je třeba schválit nové znění těchto Podmínek.
Majetkoprávní úkony obce
8-0-0
RM souhlasila se záměrem uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene se
společností B & B International, s. r. o. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkových parcelách města č. 667/1, 673/3, 136,
139, 135/2 a 135/3 v Bělovsi pro umístění
vodovodní, kanalizační a elektro přípojky.
Dodávka dvou kusů travních
sekaček s mulčovací funkcí
8-0-0
RM souhlasila s výsledky veřejné zakázky „Dodávka 2 ks travních sekaček s mulčovací funkcí“, v rámci projektu „Třídění
komunálních odpadů a bioodpadů v evropském městě Kudowa Zdrój – Náchod,
II. etapa“ a s uzavřením kupní smlouvy
s ing. Lubošem Hlaváčkem z České Skalice za nabídkovou cenu 1.140.000 Kč včetně DPH.
Upozorňujeme občany,
že v pondělí 31. prosince 2012
bude Městský úřad v Náchodě
uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

ZPRÁVY Z RADNICE

Město Náchod

– Evropské město sportu roku 2013

Představitelé města Náchoda v čele se
starostou Janem Birke převzali ve středu 7. listopadu na půdě Evropského parlamentu v Bruselu titul Evropské město
sportu 2013. Slavnostního ceremoniálu
se zúčastnili místostarosta Tomáš Šubert,
radní Iva Cvetanova a Ladislav Tichý a zastupitel Miroslav Jindra.
Během ceremoniálu, kterého se zúčastnily desítky zástupců všech oceněných
měst – devět měst v kategorii „city“ a 11
měst v kategorii „town“, přebírali postupně všichni z rukou prezidenta asociace
G. F. Lupattelli vlajku, která bude po celý
příští rok symbolem významného ocenění za práci a úsilí v oblasti sportu.
Ceremoniál zahájili představitelé společnosti ACES Europe v čele s jejím prezidentem a mezi hosty nechyběli ani poslanci Evropské parlamentu. Poděkovali
všem přítomným zástupcům měst, kte-

rá jsou držitelem titulu, za osobní účast
a především podporu sportu ve svých
městech. Smyslem a dlouhodobým cílem
působení společnosti ACES Europe je integrace občanů Evropské unie prostřednictvím sportu a propagace hodnot, jakými
zdraví a respekt vůči druhým bezesporu
jsou. Sport na všech úrovních je spojujícím článkem pro všechny.
„Město Náchod se tímto krokem zařadilo do rodiny velkých a významných evropských měst, která podporují sport (Cardiff,
Turín a mnoho dalších). To je velmi významné ocenění, které budeme chtít během příštího roku využít nejen pro město, ale především pro jednotlivé sportovní kluby působící
v Náchodě“, komentoval převzetí ocenění
starosta Jan Birke.
Hlavním městem sportu pro rok 2013
se staly belgické Antverpy.

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

foto Vladimír Oliva

2013

3

4

KRONIKA, NAŠIM SENIORŮM
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Středeční strašení

Kronika

					

V říjnu 2012 byli oddáni:
V říjnu 2012 se narodili:
2. 10.
3. 10.
		
9. 10.
		
		
17. 10.
18. 10.

Daniel Hurdálek
Tobias Eimer
Kateřina Prázová
Anna Irena Kosařová
Štěpán Holý
Odsuren Uuriintsolmon
Ondřej Elich
Tomáš Prouza
Nhat Minh Nguyen
25. 10. Kristýna Vondřejcová


Našim seniorům
V současné době jsme svědky útoků na
naše peněženky ze strany různých společností nabízejících zaručeně výhodné
smlouvy na odběr energií, výhodných pojištění za stávající smlouvy, výherních poukazů, pozvání na předváděcí akce, nabídky zaručeně příznivých půjček atd.
Do schránek nám přibývá dopisů, do domácností se nám vnucují slušně oblečení mládenci, kteří nás přesvědčují o výhodách nabízených produktů. V tomto
moři nabídek je stále těžší se orientovat.
Všechny tyto nabídky jsou záměrně cíleny i na naše seniory. Důvodem není snaha nám pomoci, ale naopak jednoduchý
kalkul. Senioři – důchodci jsou v dnešní době žádaným klientem, protože jako
jedna ze skupin obyvatelstva mají stálý
příjem, čímž je zaručena návratnost investice. V horším případě může nezvážená investice skončit i exekucí na důchod
a může nás přivést do složité životní situace. Není ani výjimkou, že naši klienti
se stávají ručiteli různých úvěrů pro své
rodinné příslušníky, zde to může skončit
stejným způsobem, a využívat např. sociální služby z existenčního minima si těžko mohou dovolit. Bohužel není to jen teorie, ale každodenní praxe, se kterou se
v naší práci setkáváme. Není neobvyklé,
že našim klientům pomáháme vypovídat
různé smlouvy, vracet nakoupené zboží,
protože ve finále zjistí, že zboží je předražené, nekvalitní. Velké množství seniorů
si myslí, že vše zvládnou sami a neuvědomují si, že proti sobě mají armádu vyškolených profesionálů, kteří procházejí psychologickou přípravou. Stejný problém je
skrytý i u nevyžádaných výherních dopisů, kde promyšleně útočí na naše pocity,
„vyhráli jste první cenu, stačí jen zakoupit zboží v hodnotě pár korun, vyhráli jste

5. 10.
Patrik Hanuš, Náchod
Silvie Vojtíšková, Náchod
Vlastimil Laštůvka, Police nad Metují
Martina Divišová, Machov
12. 10.
Vladimír Gennert, Hronov
Petra Maršíková, Hronov
13. 10.
Roberto Javier Lores Chaves, Madrid
Jitka Zákoucká, Úpice
Oldřich Prokop, Studnice
Táňa Tylečková, Ostrava-Poruba
19. 10.
Milan Tomko, Náchod
Kateřina Hlubučková, Náchod
osobní automobil, stačí se jen o cenu přihlásit apod.“
Jaká je obrana proti těmto cíleným útokům? Relativně jednoduchá – podomnímu prodejci poděkuji za návštěvu a se slovy „nemám zájem“, zavírám dveře. Není
Vaší povinností mu sdělovat jakékoliv informace typu, kdo je dodavatelem el.energie, plynu, jaké mám pojištění, kolik mám
dětí, jestli chci ušetřit atd. Snahou tohoto
člověka je s Vámi navázat kontakt za každou cenu. Jak výše uvedeno, nenechte se
vtáhnout do hovoru. Pokud se týká různých nabídek, které se objeví ve Vašich
schránkách, je nejjednodušší dopis vyhodit. Pokud Vám to nedá, a po otevření se
dovíte o své výhře apod., platí alternativa dopis vyhodit. Jestliže si vážně myslíte,
že je to Vaše životní šance, tak se poraďte se svými nejbližšími. Platí ovšem jedna
důležitá zásada, kterou znáte na základě
svých životních zkušeností – nikdo Vám
nedá nic zadarmo.
Závěrem snad vysvětlení, co mě vedlo
k napsání tohoto článku. Pracuji se seniory již pátým rokem, mojí snahou je společně se zaměstnanci střediska sociálních
služeb pomáhat Vám potřebným. Setkáváme se s různými životními osudy, snažíme se, aby Váš podzim života byl příjemný, důstojně prožitý, ale v současné
době mám pocit, že společnost neposkytuje dostatečnou ochranu před novodobými dravci této doby.
Dovolte mně závěrem popřát všem
našim klientům MěSSS Marie a náchodským seniorům příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2013.
Mgr. Jaromír Vejrych
ředitel MěSSS Marie

* * *

Ve středu 31. 10. nebylo na chodbách
Základní školy T. G. Masaryka v Náchodě
bezpečno. Každou chvilku se chodbou tajemně mihlo nějaké strašidlo nebo duch,
byly slyšet divné až děsivé zvuky, na které
často odpověděl jen výkřik žáků.
Školní žákovský parlament totiž vyhlásil soutěž v HALLOWEENSKÉ výzdobě tříd
a převlecích žáků a hodnotil ji právě tento
den. Každá třída měla vyzdobit svou učebnu a také se patřičně převléknout. Bodování a hodnocení probíhalo během celého
dne, výsledky se připočítávají do celoroční soutěže tříd.
Další bodovanou akcí bude VÁNOČNÍ
výzdoba učeben, na kterou se žáci i učitelé už nyní těší.
Mgr. Lenka Štenclová

Novoroční
poštovna
Provozovatelé Jiráskovy turistické chaty na Dobrošově informují veřejnost o opětovném zprovoznění Novoroční poštovny na Jiráskově turistické chatě
na Dobrošově u Náchoda.
Zájemci buď svou pohlednici osobně
přinesou na Jiráskovu chatu, nebo ofrankované pohlednice zašlou v obálce na adresu Jiráskova chata, Dobrošov 71, 547 01
Náchod a zaměstnanci chaty opatří pohlednice výročním razítkem a zajistí předání pohlednic České poště.
Postup je tedy shodný jako v minulém
roce, kdy jsme se setkali s kladným ohlasem. Díky upozornění některých zájemců jsme pouze nechali panem Zdeňkem
Halířem, pracovníkem Regionálního muzea v Náchodě, zmenšit velikost pamětního razítka.
Marcela Štěpánková,
Jiráskova chata, tel. 775 086 305

prosinec 2012

Projektový den
ve škole na Plhově

Ve středu 7. listopadu ve škole na Plhově opět neplatil rozvrh. Na programu
byl již tradiční projektový den. Jednotlivé
ročníky, třídy pojaly projekt různě, jedno
však bylo společné. Všichni dostali úkol
věnovat se mluvenému projevu, prezentaci své práce. Úkolem bylo srozumitelně
a obsahově správně seznámit své spolužáky s výsledky své práce. Tomuto společnému úkolu se žáci věnovali zejména
proto, že mluvený projev je pro ně složitý.
Není lehké vystoupit před třídou a zvládnout vše tak, aby se ostatní dozvěděli, co
bylo cílem práce, jak žák postupoval, co
vše musel udělat, aby zadání úkolu splnil.
Obecně se ve škole potýkáme s tím,
že ačkoli současní žáci jsou často šikovní, mají spoustu znalostí z mnoha oblastí, čtenářské a komunikační dovednosti za tímto u mnoha z nich pokulhávají.
Proto je jednou ze současných priorit naší
školní práce oblast čtenářské gramotnosti a mluveného projevu.
V jednotlivých ročnících byl pojat projektový den různě. Prvňáci se nechali motivovat podzimní přírodou, druhé třídy
absolvovaly čtenářskou dílnu. Třída 3. A si
otevřela obchod, ovšem nebyl to obchod
ledajaký, mluvilo se v něm anglicky a platilo se v librách. 3. B se zabývala historií,
čtvrtá třída se věnovala penězům, páťáci
světu přírody. Podobně si hledaly svá témata i třídy druhého stupně.
Výstupy z projektů – výrobky, plakáty, pracovní listy – už nyní tvoří výzdobu školy, seznámit se s prací dětí budou
moci i rodiče, kteří do školy zavítají. Tím
hlavním však bylo to, co vidět není. Zlepšování mluveného projevu, čtenářských
dovedností. Protože toto nemůže vyřešit jeden projektový den, zůstává to důležitou součástí školní práce i do budoucna. Pedagogický sbor plhovské školy se
dlouhodobě v této oblasti práce vzdělává a jsme odhodlaní tuto oblast soustavně rozvíjet.		
Vladimír Honzů

ŠKOLY

Svatomartinský týden
Svatomartinský týden děti zahájily poslechem pranostiky „Na svatého Martina,
z komína se kouřívá“. Následně si komíny z nejrůznějších kostek zkusily postavit. V úterý vyráběly koníky – mladší děti
vybarvovaly koníka a lepily ho na barevný podklad, starší děti si vystřihly hlavu
koně a dodělávaly mu hřívu přivazováním
vlny. Ve středu nás navštívila paní Maršíková, se kterou si děti upekly „Svatomartinské koláče“. Ve čtvrtek si děti vytvořily zimní obrázky pomocí zmizíku. V pátek
se u nás v MŠ konal tzv. „Bílý den“. Všichni
jsme se oblékli do bílého oblečení, vytvořili
jsme si koníka a podkovičku z vizovického
těsta a postavili jsme si sněhuláka. Celý týden jsme si pochutnávali na tradičních svatomartinských jídlech.
MŠ Babí

Návštěva v knihkupectví Sovička
V úterý 13. listopadu jsme s 3. oddělením školní družiny ZŠ TGM navštívili
knihkupectví Sovička naproti kinu Vesmír. Čekala nás zde akce „Čteme dětem“.
Necelá „dvacítka“ dětí si nejprve prohlédla množství knih určených dětem,
ale i odborné knihy všeho druhu a beletrii
pro dospělé. Po krátké prohlídce a vysvětlení rozdílu mezi knihkupectvím a knihovnou, kterou již děti dobře znají, jsme
se všichni usadili na malá sedátka a paní
vedoucí nám poutavě předčítala z krásné
knihy pana Macourka – Pohádky.
Děti četba opravdu zaujala, velice pozorně naslouchaly a také se nasmály, protože zmíněné pohádky jsou napsány humornou formou, ale zároveň s poučením.
Po skončení předčítání jsme si ještě chvilku o knize povídali a na závěr si každé
z dětí napsalo dopis Ježíškovi. Ať už o ně-

kterou z knížek, která je v obchodě zaujala, nebo o jakékoli další tajné přání. Na závěr si ještě děti vybraly záložky do knih
a malé omalovánky a odcházely z obchodu opravdu spokojené a plné pěkných zážitků a dojmů.
Tato spolupráce s knihkupectvím však
není jediná. Naše 3. oddělení ŠD ještě pro
Sovičku připravuje jednu ze tří výloh.
Tu podzimní jsme zaměřili na zvířátka
– ježci, králíčci, kočičky a moudrá sova
si zde za sklem čtou své oblíbené knihy.
Nyní už ale připravujeme výlohu zimní
se stromečkem a sněhuláky. Tak neváhejte a přijďte se na ni, co nevidět, podívat! Jsme rádi, že můžeme touto zajímavou formou v dětech rozvíjet dobrý vztah
ke knihám.
Michaela Šimonová

Žákům ZŠ a MŠ J. Zemana splnila
dchli. Poslední den si prohlédli další skanfirma OPEL sen
V minulých dnech se splnil sen žákům
ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě. Zastoupení
automobilky Opel zapůjčilo škole na jeden
týden dva velkoprostorové automobily
Opel Vivaro a Opel Movano, a handicapovaní žáci tak mohli pohodlně vyrazit na
výlety za poznáním a poučením.
Už 18. října se žáci se svými učitelkami a asistentkami vypravili na první výlet do Hradce Králové, kde navštívili obří
akvárium a hvězdárnu. Cestou zpátky se
zastavili v Novém Městě nad Metují v cukrárně na zmrzlinu. Hned druhý den se vypravili do Krňovic u Třebechovic pod Orebem, aby si prohlédli skanzen Podorlicka
a vyzkoušeli si výrobu glycerinového mýdla. V pondělí 22. října je čekal nejnáročnější den. Odjeli do Prahy do Dinoparku.
Pravěcí ještěři i film v projekci 4D je na-

zen, tentokrát skanzen Polabí v Přerově
nad Labem.
Pro žáky s handicapem byly tyto dny
velice náročné, neboť pro ně není běžné
tak často a hlavně daleko cestovat, s prostornými modely Opel to ale nebylo nic
složitého. Odměnou za trochu snahy byla
jejich jasně zřetelná radost z nových zážitků. Většina z nich byla např. poprvé v
životě v Praze! Ve škole jsme se shodli na
tom, že by bylo úžasné podnikat podobné
výlety, a to nejen za poznáním, ale i zábavou, častěji. Škola však bohužel v současné době nedisponuje takovými finančními prostředky, aby mohla podobný vůz
pro své žáky zakoupit, je však rozhodnuta
dělat vše pro to, aby se to změnilo.
Mgr. Marcela Houserová
učitelka ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě
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Prosincová výročí

Vzpomínali jsme na zesnulé
Vzpomínka na zesnulé tradičně připadající na 2. listopadu se uskutečnila
v obřadní síni náchodského hřbitova.
Akci organizovala komise Městského
úřadu a MO SPŽ Náchod.
V rámci programu vystoupil pěvecký sbor Hron vedený sbormistrem
Ing. Čejpem, obřadní hudbu zajistil
pan Rathouský. Za Městský úřad Náchod promluvila paní místostarost-

Ohlédnutí
za koncertem

Město Náchod pozvalo občany v pátek 26. října 2012 na slavnostní koncert
slova a hudby k výročí vzniku republiky
do děkanského kostela sv. Vavřince. Zcela zaplněný kostel vyslechl komponované
pásmo „Rodné zemi“, které pro tuto příležitost sestavil herec Vladimír Matějček.
Jeho úzký vztah k městu (je absolventem
náchodského gymnázia) se projevil ve výběru čtených ukázek, pro něž mimo jiné
zvolil i část kronikářských zápisů z pohnutých dob z pera tehdejšího náchodského kronikáře Vincence Fikra. Procítěný
Matějčkův přednes doplnil hrou na varhany Vladimír Roubal a patřičný lesk celému
večeru dodali žesťoví sólisté hudby hradní stráže Pražského hradu ve slavnostních uniformách. Jednalo se o skutečně
důstojnou oslavu státního svátku.
(lb)

ka Mgr. Drahomíra Benešová, která
ve svém vystoupení zmínila, že ani
smrt netrhá pouta, jimiž nás láska spojila. Před a po vlastním programu zahrála před obřadní síní hudba vedená
panem Presse.
Všem zúčastněným patří velké díky.
Vzpomínali jsme lidsky a cele.
Josef Jeništa

Kino Vesmír
má nová sedadla
Pravidelní diváci náchodského kina
Vesmír jistě zaznamenali téměř týdenní
pauzu v jeho listopadovém programu. Ve
dnech 19.–23. 11. byla provedena již dlouho očekávaná výměna sedadel. Ta původní sloužila svému účelu od května 1989.
Zaměstnanci kina ve spolupráci s místními hasiči a technickými službami provedli nejprve demontáž starých sedaček
včetně úklidu a přípravy celého prostoru.
Ve zbývajících dnech pak moravská firma
HOKO V-H provedla instalaci sedaček nových. Ty nabízejí divákům podstatně větší
pohodlí, jsou širší (původní sedadla měla
šířku 500 mm, ta nová 565 mm) a o trochu vyšší, zvětšil se rovněž prostor mezi
jednotlivými řadami, což zajišťuje celkové pohodlí. Kapacita kina se tím snížila
o 28 míst.
Sedadla pořízená z městského rozpočtu za více než milion korun mají lepší ergonomii opěráku, který je vytvarovaný
(prohnutí ve tvaru „S“) pro dokonalé podepření páteře, sedák je pohodlnější díky
větší tloušťce čalounění a rovněž ergonomickému tvarování. Samozřejmě použitý
materiál sedaček splňuje veškeré požárně bezpečnostní normy, ke zvýšení bezpečnosti přispívají i nové otoče sedáků –
tím se odstraní nebezpečí skřípnutí prstů
ruky a celková konstrukce křesel vylučuje nebezpečí skřípnutí nohou zezadu pod
opěrákem.
Milí diváci, těšíme se na Vaši návštěvu.

O Vánocích zpíváme, že se „narodil Kristus Pán“, ale narodilo se i mnoho lidí dalších. Před 210 lety 20. prosince 1802 učitel,
hudebník a regenschori Karel Kejklíček,
zasloužilý organizátor hudebního života
v Náchodě, zakladatel pánského pěveckého sboru, pozdějšího Hronu. Dne 14. prosince 1862 Václav Černý, otec literárního
historika a kritika Václava Černého. Učil
na mnoha školách Náchodska, organizoval vzdělávací činnost učitelstva, redigoval mj. záslužný sborník Božena Němcová
(1912). O 15 let mladší byl malíř a ilustrátor Adolf Kašpar, známý zejména ilustracemi k Babičce Boženy Němcové nebo k Jiráskovu U nás. Při práci na nich pobýval
i v našem městě. Narodil se 27. prosince
1877. Před sto deseti lety 3. prosince 1902
se narodila herečka a spisovatelka Olga
Scheinpflugová, žena Karla Čapka. Před
sto lety, 7. prosince 1912 v České Skalici
novinář, v emigraci pak pracovník Radia
Svobodná Evropa Josef Pejskar. Jen o málo
mladší byl Ing. Ladislav Hrudík, významná osobnost spjatá s Náchodem, zejména
s ochotnickým divadlem. Hrál, režíroval,
organizoval, u Hrudíků bývali ubytováni
hostující členové Národního divadla a další herci. Narodil se 15. prosince 1912, zemřel 18. února 1997. Na sv. Mikuláše připadá významné životní jubileum (já mu
říkám „definitivní plnoletost“) poslankyně Mgr. Zdeňky Horníkové, náchodské rodačky a bývalé náchodské starostky. Blahopřejeme.
Před 230 lety, 12. prosince 1782 zemřel
Antonín Nývlt – Rychetský, vůdčí postava
selského povstání na náchodském panství
v roce 1775. Na Štědrý den vzpomeneme
dvou úmrtí, v roce 1962 zemřel kapelník
a regenschori, dobrý muzikant Karel Josef
Vejda, před patnácti lety profesor gymnázia, pak docent hradecké pedagogické fakulty, češtinář a ruštinář PhDr. Stanislav
Máslo. Jeho kolega z náchodského gymnázia, ruštinář a francouzštinář Václav Myšák, řadu let předseda Komorní hudby, zemřel 6. prosince 1997.
Dne 14. prosince 1942 bylo 248 náchodských občanů židovského původu nahnáno do transportu a odvlečeno nejdříve
do Terezína, pak většinou do likvidačního
tábora v Osvětimi. Vrátilo se jich po válce
jen šestnáct. Před šedesáti lety, 3. prosince
1952 byli popraveni po komunistickou justicí inscenovaných procesech někdejší generální tajemník KSČ Rudolf Slánský, ministr zahraničí Vlado Clementis a několik
dalších „věrných synů lidu“, kteří se aktivně zasloužili o nechvalně proslulý „vítězný
únor“ 1948. Jejich „soudruzi“ se jim odvděčili krutými výslechy, popravou a po letech i rehabilitací.
Čtenářům Zpravodaje přeji příjemné
prožití vánočních svátků a dobrý vstup
do roku nového. 			
(AF)

prosinec 2012

Z HISTORIE

Z historie náchodských rodů
11. Rod malíře Jacopa Bonata
Poslední část letošního historického seriálu je věnována vybraným členům rodu Bonato. Rodina velmi atypická a možná
trochu právem namítnete, že ji snad ani nelze označit za náchodskou. Ale jejich rodinné osudy jsou tak zajímavé a spojitost
s Náchodem tak úzká, že si dovolím to prokázat.
Jacopo Bonato (1815–1885) pocházel ze staré patricijské rodiny z Campolonga ležícího poblíž města Bassano v severní Itálii.
Vystudoval nejprve gymnázium v Padově a pak malířskou akademii v Benátkách. Byl pohledný a příjemný, hodně cestoval a rád
se pohyboval v umělecké a zámožné společnosti. Oženil se se
šlechtičnou Carlotou de Callegari a nějaký čas s ní a malým synkem Franceskem pobýval v rodinném „Palazzo Callegari“ v Benátkách. Při svém bohémském způsobu života se však brzy dostal s širší rodinou do konfliktu a řešení našel opět v cestování
až do dalekých exotických zemí. Mezitím však jeho manželka
a jednoletý chlapec zemřeli, Bonata pak už v Itálii nic nedrželo
a trochu náhodně začala česká kapitola jeho života. Nejprve působil jako restaurátor a portrétista na zámku hraběte Františka
Desfour-Walderode v Beřkovicích. V letech 1848–1849 ho nacházíme v Praze, kde mj. portrétoval tehdejšího pražského purkmistra. Kdy přesně přišel Jacopo Bonato do Náchoda nevíme, stejně
tak chybí doklad pro občas se vyskytující tvrzení, že byl pozván
na náchodský zámek k restaurování obrazů. Spolehlivý dokument je až z roku 1859 a je jím nepříliš lichotivé policejní hlášení, na jehož základě byl Bonato nucen jako cizinec si nejprve
obstarat platné doklady a poté se úspěšně pokusil v roce 1867
získat rakouské občanství a na jeho základě roku 1870 i měšťanské právo v Náchodě. Na nátlak úřadů musel řešit i své rodinné
poměry. Oženil se tedy se ženou, s níž už dlouho žil ve volném
svazku a poté, co se stal dědicem majetku po své sestře, koupili manželé Jacopo a Kristina Bonato dne 18. 11. 1871 lázně v Bělovsi za 15 400 zlatých. O provoz lázní se víceméně starala ona
a Jacopo jako správný akademický malíř jednak portrétoval lázeňské hosty nebo náchodské měšťany, ale věnoval se i závažnějším tématům a je autorem několika oltářních i jiných obrazů.
Na zimu zajížděl do rodné Itálie, v létě pak v Náchodě vzbuzoval
pozornost svým vzezřením (nosil sametovou pelerinu a malířský baret) i způsobem řeči, ale byl i činným členem Sokola. Díky

jeho zjevu a praktičnosti jeho ženy za Bonatových lázně v sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století skutečně vzkvétaly.
Kristina Bonato, roz. Winterová (1827–1881) se narodila
v Náchodě do rodiny zámečníka a kostelníka Františka Wintery. Ve věku kolem dvaceti let se dostala do Prahy (snad jako služebná?) a zde se jí v roce 1849 v útulku pro svobodné matky
U Apolináře narodila nemanželská dcera Marie. V blíže neurčené době se obě vrátily do Náchoda. Nejvíce informací o Kristině,
provdané Bonato, máme až z jejího působení v lázních v Bělovsi. Byla prý paní rozšafná, zkušená, energická, přívětivá a bystroduchá. Všechny tyto své vlastnosti dokázala výborně uplatnit
při správě lázní. Byla zde zavedena pravidelná lékařská služba – Dr. Gustav Müller ordinoval pitné kůry Idy podle přesných
pravidel, naopak městský náchodský lékař Jeronym Kodym přikládal baňky. Paní Bonato nechala pro lázeňské hosty zřídit procházkové trasy s odpočívadly a velkou péči věnovala zahradní
a parkové úpravě venkovních prostranství včetně výsadby stromů a okrasných keřů, rozšířila ubytovací prostory a za ní byly
rovněž upraveny rozvody léčivých pramenů. Lázně tenkrát žily
bohatým kulturním a společenským životem a navštěvovala je
řada významných hostů.
Po smrti své matky v roce 1881 převzala lázně do svého vlastnictví a správy její dcera Marie Dvořáková, rozená Bonato (1849
–1939). O jejím narození v Praze jsme již četli, ale domnívám se,
že jejím otcem byl skutečně Jacopo Bonato (domněnce nahrává doložený souběžný pražský pobyt obou) a že Kristina s malou Marií či Mariettou, jak jí říkával, byly pravým důvodem jeho
příchodu do Náchoda. Znovu se však projevil jako bohém a dceru úředně legitimoval až v roce 1873 těsně před jejím sňatkem.
Marietta byla nejen pověstně krásná, ale byla i schopnou podnikatelkou. Za jejího vedení lázní byl zaveden první prodej a vývoz
minerální vody Idy, koupele byly rozšířeny o rašelinu a značnou
pozornost věnovala například i reklamě. O řadu let přežila svého manžela, jímž byl JUDr. František Dvořák (1845–1915), zemský advokát, v letech 1898–1899 náchodský starosta a posléze
čestný občan města. Hmotnou památkou na všechny čtyři výše
jmenované je dodneška krásný hrob s ozdobnou mříží na staroměstském hřbitově.		
Mgr. Lydia Baštecká

Kristina Bonato,
roz. Winterová

Jacopo Bonato
JUDr. František Dvořák

Marie Dvořáková, roz. Bonato
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Cyklostezka pod Slánským mostem

v Náchodě-Bělovsi přináší bezpečnost pro všechny

Cyklostezka v oblasti pod Slánským
mostem na mezinárodní silnici před
hraničním přechodem do Polska byla
na úrovni dokumentace pro územní řízení vyprojektována již v roce 2002
jako součást cyklostrasy č. 22 z Náchoda
do Velkého Poříčí.
Cyklostezka byla v části stoupání navržena z ocelové konstrukce s pororošty.
Toto řešení mělo své odpůrce a bylo značně finančně náročné, proto nedošlo k jeho
realizaci. Při stavbě cyklostezky z Bělovse do Malého Poříčí v rámci Okruhu T. G.
Masaryka, která odklonila cyklisty z frekventované silnice II/303 v úseku mezi Hronovem a Náchodem, byl tento úsek vynechán. „Pěší i cyklisté tak byli dlouho nuceni
překonávat nebezpečný úsek úrovňového
křížení se silnicí I/33, na které dle údajů ze
sčítání dopravy z roku 2010 projede téměř
5300 vozidel za 24 hodin“, uvedl starosta
Náchoda Jan Birke.
Stavbu podjezdu se Město Náchod snažilo řešit i v následujících letech. V roce
2012 došlo k dohodě se správcem toku
řeky Metuje Povodí Labe Hradec Králové,
s. p., a byla navržena cyklostezka s asfaltovým povrchem vedená po kamenném
záhozu. „Tímto řešením došlo k minimálnímu zásahu do koryta řeky a rozpočtové
náklady výrazně klesly oproti původnímu
řešení“, dodal starosta.

Na jaře 2012 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení a byla podána žádost o poskytnutí příspěvku ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI).
Navrhovaná cyklostezka zajišťuje maximální bezpečnost cyklistů a chodců
v kolizním místě, a to mimoúrovňovým
křížením stezky se silnicí.
Součástí cyklostezky v celkové délce 165 m s asfaltovým povrchem a obousměrným provozem jsou opěrné zídky
z drátokošů (tzv. gabionů). Nová trasa
cyklostezky je rozdělena do tří výrazně
odlišných úseků. První úsek o šířce tří
metrů a délce 90 m je umístěn v patě stávajícího násypu silnice I/33 (E 67), druhý
úsek o šířce 1,75 m a délce 31 m je veden
po stávající náplavce pod Slánským mostem a třetí úsek o šířce dva metry a délce 44 m stoupá šikmo svahem stávajícího
břehu řeky Metuje, který je upraven těžkým kamenným záhozem.
V červenci 2012 bylo provedeno poptávkové řízení na zhotovitele stavby, kterým
se stala firma SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby, a. s., za cenu 1 mil. Kč včetně DPH. Vlastní realizace stavby byla zahájena 31. srpna a dokončena v říjnu 2012.
„Tato stavba má v tomto místě jednoznačné opodstatnění a to především z důvodu
zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky
silničního provozu. Rozhodně k tomu přispěl i fakt, že město Náchod obdrželo na realizaci příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI) pro rok 2012
ve výši do 65 % z uznatelných nákladů“, uzavřel informace o stavbě starosta Jan Birke.
Slavnostního otevření nového úseku
cyklostezky se v úterý 13. listopadu 2012
zúčastnili zástupci města Náchoda – starosta Jan Birke a místostarostové Tomáš
Šubert a Drahomíra Benešová, dodavatel
p. Svoboda, za Státní fond dopravní infrastruktury Helena Beránková a zástupci náchodské policie.

Z činnosti
Městské policie
Náchod
Koncem měsíce října došlo k opětnému zprovoznění všech kamer městského
kamerového systému. Byly vyměněny tři
staré nefunkční kamery v centru města a
na sídlišti Plhov a došlo také k úpravě záznamového zařízení na služebně městské
policie. Záznam z kamer je nyní uložen na
zařízení po dobu tří dnů. Celá akce byla
spolufinancována prostřednictvím dotace
z Ministerstva vnitra ČR ve výši 291.000
Kč. Město Náchod se na tomto projektu
podílelo částkou 50.000 Kč.
Během dušičkového období zaměřili strážníci svoji pozornost na hřbitov ve
Starém městě a jeho okolí. Jejich přítomnost byla v odpoledních hodinách téměř
nepřetržitá a zcela určitě přispěla ke klidu a pohodě v těchto dnech.
M. Horák

UPOZORNĚNÍ
na omezené parkování
Z důvodu přípravných prací na níže
uvedené kulturní akce, které se budou
konat na Masarykově náměstí v Náchodě, bude v části náměstí omezené
parkování v termínech:
7. 12. 2012, 6.00 – 19.00 hodin
Vánoční trhy s kulturním programem
14. 12. 2012, 6.00 – 19.00 hodin
Vánoční kamion Coca – Cola 2012
s kulturním programem
1. 1. 2013, 6.00 – 22.00 hodin
Novoroční ohňostroj
Děkujeme za pochopení.

Novoroční ohňostroj
1. 1. 2013
v 18.00 hodin

Masarykovo náměstí
Náchod
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Ohlédnutí

OKÉNKO ZASTUPITELŮ

zastupitele v poločase
část první – O dopravě

Jako jeden z největších problémů Náchoda je tradičně zmiňována špatná dopravní situace. Ta je dána jak rostoucí tranzitní
dopravou (kamiony), tak i dopravou místní tzv. zdrojovou. Většina Náchoďáků vnímá jako ideální řešení obchvat, čemuž se nelze
divit, zejména situace na „Pražské“ je opravdu špatná. Nepatřím
k odpůrcům obchvatu, přesto se dívám na jeho plánovanou výstavbu značně kriticky, a to z následujících důvodů. Jako velmi
problematické vidím stávající trasování, kdy obchvat prochází či
těsně míjí několik obytných zón. Lidé, kteří zde žijí, se z pochopitelných důvodů budou i nadále této stavbě bránit, což jistě případnou realizaci značně oddálí. Vzpomeňme na mnohem méně
problematický obchvat České Skalice, který byl několik let „těsně
před dokončením“ kvůli jediné sběrně druhotných surovin. Také
dálnice do Hradce Králové zatím nebyla dokončena kvůli průtahům při výkupu pozemků od jediného majitele. Podobných kauz
lze očekávat mnoho. O něčem vypovídá, že zatím ani po sedmnácti letech jednání nemá obchvat pravomocně vydané platné
územní rozhodnutí. Druhým problémem je samotný charakter
stavby, kdy je prakticky celý obchvat veden na mostech a v tunelech nebo v hlubokých zářezech. Tomu odpovídá i cena, která
se pohybuje v řádu miliard. Všichni víme, že díky korupci a cha-

Město Náchod

Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci
ředitelky/ředitele

Náchodská kultura, obecně prospěšná společnost
s místem výkonu práce v Náchodě
Obecné předpoklady
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická
osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
střední vzdělání s maturitní zkouškou
znalost kulturní problematiky
Další požadavky
praxe v oboru nejméně 3 roky výhodou
praxe vedení kolektivu nejméně 3 roky výhodou
znalost práce s PC
organizační, komunikační a řídící schopnosti
iniciativa a samostatnost při řešení úkolů
zkušenosti s dotacemi (žádosti a příprava podkladů
k vyúčtování dotací např. kraj, ministerstvo)
přehled v oblasti ekonomické a účetní (rozpočet organizace)
aktivní jazykové znalosti výhodou
ŘP sk. B
Nabízíme
předpokládaný nástup do pracovního poměru od 1. 3. 2013
pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek
platové zařazení v souladu se zákonem 248/1995 Sb.,
v platném znění
Písemná přihláška musí obsahovat
jméno, příjmení
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
(z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail)
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu
datum a podpis
K přihlášce se připojí tyto doklady:
strukturovaný životopis s přehledem dosavadních
zaměstnání, praxe a odborných znalostí a dovedností
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

otickému řízení stavíme téměř nejdražší dálnice v Evropě a obchvat Náchoda nebude mít svým charakterem i cenou k dálnici daleko. Investorem stavby je stát, který má v současnosti jiné
priority a tyto peníze nemá. Zejména tyto dva důvody mě vedly k přesvědčení, že obchvat Náchoda nebude během příštích 10
let realizován a to i přesto, že se před každými volbami slibuje
ledacos. Z podobných důvodů jako u obchvatu nebude bohužel
zatím asi realizována ani plánovaná rychlostní silnice R11 („pokračování dálnice D11 Jaroměř – Lubawka“), která by z Náchoda
odvedla tranzit do Polska. Náchod bude muset tedy dopravu řešit jiným způsobem, k čemuž naštěstí již dochází. Prvním krokem bylo „otočení Volovnice“, což zlepšilo situaci jak v centru
tak i „na Pražské“. V r. 2013 proběhne přestavba kruhových objezdů, čímž se zlepší plynulost průjezdu Náchodem.
K problémům souvisejícím s dopravou ve městě osobně řadím
i to, že zde mají automobily často přednost před chodci. V centru se běžně parkuje v zákazu stání, nerespektuje se vjezd pouze pro dopravní obsluhu a občas se parkuje i na kraji pěší zóny
– např. křížení ulic Hurdálkova a Kamenice nebo „divoké“ parkoviště na Karláku před „Odasem“. Zde vidím rezervy v práci
městské policie, pomohla by i změna dopravního značení. Obojí
se snažím pravidelně připomínkovat. Za problematické považuji využití prostoru za radnicí jako nového parkoviště, které přitáhne do centra další automobily. Vzhledem k tomu, jaký počet
nových parkovacích míst vznikne u Tepny, mohl být tento prostor jistě využit zajímavějším způsobem. Naopak velmi chválím, že dojde k změnám na náměstí, kde vznikne nová klidová
zóna kolem kostela, a snad se i částečně zlepší situace pro pěší
při obvodu náměstí.
Závěrem bych chtěl podotknout, že si vážím otevřeného přístupu současného vedení města, které je ochotno o řešení problémů diskutovat a případně i měnit svá rozhodnutí. To dříve nebylo zvykem. 					
Jan Ježek
Pro případnou reakci na tento příspěvek využijte e-mailovou
adresu: jan.jezek@mestonachod.cz

Poplatek za svoz odpadu

v Náchodě se od příštího roku prodraží,
ale pouze opozdilcům
Výběr poplatku za svoz odpadu se v Náchodě řídí obecně platnou vyhláškou, kterou se náchodští radní rozhodli pro příští rok
aktualizovat. Doposud musí všichni obyvatelé města Náchoda
platit 500 Kč ročně. Při úhradě do 31. 3. běžného roku mají platící občané slevu a platí pouze 450 Kč.
„Bohužel v letošním roce se výrazně zvýšil počet neplatičů. Ti
z různých důvodů neuhradili poplatek za odpady (splatný nejpozději k 30. 9.). Je alarmující, že ve srovnání s průměrem minulých let
se počet neplatičů zvýšil o více téměř 600 osob. Začátkem listopadu
jsme evidovali více než 2000 dlužníků za rok 2012“, komentuje situaci starosta Jan Birke. Pro rozpočet města to pak má negativní dopad v podobě nákladů přesahujících jeden milion korun.
„S tím už musíme něco dělat. Nechceme však potrestat ty, kteří
řádně a včas poplatek každoročně hradí, proto si myslím, že návrh,
na kterém se shodli všichni zástupci Čtyřkoalice a který jako rada
doporučujeme ke schválení zastupitelstvu města 10. prosince 2012,
je spravedlivý a především motivující,“ upřesnil záměr starosta Jan
Birke. Nový systém výběru poplatku se nijak nedotkne těch, co
zaplatí včas. Navrhovaná sazba poplatku je stanovena na 650 Kč/
rok, pokud ho však občané uhradí do konce února, získají slevu
200 Kč, zaplatí tedy stejně jako v letošním roce 450 Kč. Ti co uhradí od 1. 3. do 31. 5., budou mít slevu 150 Kč, pokud tedy uhradí
poplatek najednou (což je podmínkou pro získání slevy v obou
případech), zaplatí 500 Kč.
„Chceme tímto způsobem občany především motivovat k tomu,
aby uhradili poplatek včas, čímž mohou výrazně ušetřit. Zároveň si
od toho slibujeme snížení počtu neplatičů a zlepšení výběru poplatku“, dodal starosta.
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Čtvrtý ročník
prodejní výstavy
adventních vazeb,
vánočních dekorací
a dárků.

TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:

- dr.byt 1+1 v Jaroměři (34 m2), 1p., jižní strana, obytná kuchyň, výtah, umakart
sleva 410.000 Kč
900.000 Kč
- dr. byt 2+1 v Náchodě (48 m2), 3. p, lodžie, pl. okna, po revit., výtah, zděné jádro
Otevřena
999.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Náchodě (74 m2) zd. jádro, plast. okna, zateplení, lodžie, 2. p
2
),
7.
p.,
lodžie,
dům
po
revitalizci,
krásný
výhled
sleva
699.000 Kč
dr.
byt
3+1
v
Náchodě
(78
m
Květinová kavárna
799.000 Kč
- dr. byt 3+1 v Náchodě (75 m2), 1. p., lodžie, částečně vybavený, po revitalizaci
nové 790.000 Kč
- dr.byt 3+1 v Jaroměři (77 m2) zděné jádro, lodžie, obytná kuchyně, 3. patro
s vánočními
nové 1.250.000 Kč
- dr.byt 3+1 v Jaroměři (73 m2) výborná lokalita, zděné byt, balkon, 3. patro
francouzskými dorty.
1.099.000 Kč
- dr. byt 3+1 v České Skalici(65 m2) 2. nadz. podl., po rekonstr., možný př. do OV
Romantické zákoutí
549.000 Kč
- byt 1+1 v OV Hronov (42 m2) pl. okna, komora, 3. p, možnost pronájmu garáže
2
Přijímáme
sleva 550.000 Kč
- byt 2+1 v OV Hronov (55 m ) parkování u domu, zahrádka, nová kuch. linka
2
)
zvýš.
přízemí,
pl.
okna,
po
revitalizaci,
výtah
sleva
779.000 Kč
byt
3+1
v
OV
Náchod
(55,3
m
objednávky
Za zámeckým skleníkem.
nové 1.299.000 Kč
- byt 3+1 v OV Náchod (71,6 m2) 4. p, pl. okna, nová kuchyň. linka, koupelna
1.049.000 Kč
- byt 3+1 v OV Nové Město nad Metují (57 m2) po rekonstrukci, 4. p pl. okna
na
adventní
věnce,
Advent 1.–2. 12., 6.–9. 12., 15.–16. 12.
sleva 1.290.000 Kč
- byt 3+1 v OV Nové Město nad Metují (63 m2) novostavba, zahrádka, garáž
sleva 1,350.000 Kč
- byt 4+1 v OV Opočno (71 m2) po rek., 4. p, zasklená lodžie, vest. skříně
a 22.–23. 12. 2012. Od 10.00 do 16.00 hod. vánoční vazby a dorty.
- pronájem nebyt. prostoru Jaroměř, 85 m2, viditelnost z hlavní trasy NA –HK, výloha 8.900 Kč + en.
sleva 2,600.000 Kč
- rodinný dům 3+1 Rožnov-Neznášov 5459 m2,dvougaráž, po rek., klidná lok.
Tel.: 723 960 308, e-mail: zahradnidumratiborice@gmail.com,
1.950.000 Kč
- rod.dům 3+1 Šestajovice, 1290 m2, po celk. rekonstr., dílna, stodola, sklep
www.zahradnidumratiborice.com
3.500.000 Kč
- dvougener. vila Jaroměř, 1072 m2, z r. 1900, garáž, posezení, studna, vyt. plyn
možno na splátky 2,060.000 Kč
- rod. dům-novostavba 4+kk Police n. M., 430 m2, klidné místo
2,710.000 Kč
- rodinný dům – novostavba 5+kk Skršice u Č. Meziříčí, 837 m2, garáž, dílna
nové 1,079.000 Kč
- ideální 1/2 rodinného domu 4+1 Náchod, 429 m2, byt 4+1, dvougaráž, půda
3,199.000 Kč
- RD 6+1, luxusní novostavba Josefov-sady, 1516 m2, bazén, garáž,prostroné
2,599.000 Kč
- rodinný dům 3+1/2+1+restaurace Heřmanice, 8172 m2, 2x garáž, bazén
sleva 599.000 Kč
- rodinný dům-chalupa 3+kk Nový Ples 772 m2, studna, možnost vestavby
sleva 690.000 Kč
- rod.dům-chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné klidné místo,
2,850.000 Kč
- RD 3+1 s možností podnik. v Červ. Kostelci 542 m2, 2x dvougaráž,dílna
_vanocni_inspirace_86,5x60_cb.indd 1
11/12/12 13:23
2,490.000 Kč
- malý pension(2 apartmány)celkem 6+1 Litoboř, 1402 m2, po rekonstrukci
2,990.000 Kč
- rodinný dům s prodejnou 2 x 3+1 Jaroměř, 230 m2, balkon, výloha, vyt. plyn
3,900.000 Kč
- pension 5x apartmán Chvalkovice, 1141 m2, po rekonstrukci, cena k jednání
- podnik. objekt-výrobna, kanceláře, byt v Novém Městě n. M., 977 m2 výrazná sleva1,990.000 Kč
sleva1.790.000 Kč
- roubenka 2+kk a zděný dům 3+kk ve Slatině nad Úpou-Končiny, 2239 m2
1.530.000 Kč
- chalupa 5+1 Dolní Adršpach, 393 m2, krb. kamna s výměníkem, 3 podlaží
630.000 Kč
- chata 3+1 v Červ. Kostelci – V Ráji, 382 m2, el., vytápění na TP, u lesa
sleva 469.000 Kč
- chata 1+1 v Náchodě – 336 m2, krb, el., pitná voda, oploceno, slunné místo
sleva 1.299.000 Kč
- rozest. rod. dům 1+1/4+1 Dolany, 1892 m2, hrubá st. s byt jednotkou 1+1
sleva 396.500 Kč
- rozestavěný rod. dům 5+1– Miskolezy, 337 m2, hrubá st. se střešní krytinou
Podnikám v souladu sama se sebou
sleva 490 Kč/m2
- st. pozemek 1414 m2 Kramolna-Lhotky, el., plyn, voda na hranici, krásné
890 Kč/m2
- st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M.-Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce
2
- st. pozemek 2423 m , Králova Lhota,13 km od HK, slunný, rovina, dobrý přístup
500 Kč/m2
Vzdělávací a společenský projekt
2
st.
pozemek
14
505
m
,
Červený
Kostelec,
stavební
poz.
v
úz.
plánu
270 Kč/m2
s podporou ESF
2
- st. pozemek 500 m ,Spy u Nového M. n/M., sítě u pozemku, v centru
nové 199.000 Kč
sleva 179.000 Kč
- st. pozemek 618 m2 Bezděkov n. M. inž. sítě, klidné, krásný výhled, asf.cesta
www.moudrepodnikanizen.cz
super cena 199.000 Kč
- st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú., klidné místo, sfalt. cesta, slunné
593.000 Kč
- st. pozemek 1179 m2 Hořičky, krásný výhled, hotové inž. sítě u pozemku
sleva 499.000 Kč
- st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě
nové od 256.700 Kč
- st. pozemky 662 m2, 695 m2, 789 m2, 1057 m2 a 1238 m2, Smržov
99 Kč/m2
- zem. pozemky 4982 m2, Náchod, určeno k výstavbě rekr. objektu, „ Na Brance“

Zahradního domu Ratibořice

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073
Vyšší odborná škola zdravotnická a
Střední zdravotnická škola Trutnov
Ve školním roce 2013/2014 otevíráme maturitní denní studium oborů:




zdravotnický asistent (také pětiletá dálková forma)
zdravotnické lyceum



diplomovaná všeobecná sestra

Dále potom tříleté pomaturitní studium na VOŠZ:

Srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří

7. prosince 2012 (15-18 h) a 12. ledna 2013 (9-12 h)

ŠKOLA S TRADICÍ, ŠKOLA S KVALITOU
www.szstrutnov.cz

otevřeno: Po–Pá 8.00–16.30 hod.
finanční odměna
za každý odvezený autovrak 500–1000 Kč
zdarma vystavíme likvidační protokol
na místě odtahu u zákazníka
autovrak zdarma odvezeme
z celé oblasti východočeského kraje

tel: 494 370 818 www.skritecky.cz mob: 739 411 085

PŘÍLOHA

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Soutěž pro restaurace, kuchaře i nekuchaře
o nejlepší bramborový salát roku 2012
7. 12. 2012 13,30 – 18,00 h.

•

Masarykovo nám. v Náchodě

Přijďte ochutnat, podívat se na přípravu salátu jak
profesionálů, tak amatérů!
Dále se můžete
těšit na svařáček, pivečko,

řízečky a další občerstvení...
Myslíte si, že Váš salát je ten NEJ?
Přihlašte se!
Soutěž se koná při příležitosti
SNĚHÁNKOVÁNÍ v Náchodě, takže Vás
Uzávěrka přihlášek je
čeká bohatý program především pro malé,
ale i pro velké!
22. 11. 2012

V porotě můžete být
i VY! Na místě si zakoupíte
za symbolických 50 Kč
hlasovací lístek – ochutnáte
všechny vytvořené saláty
a ohodnotíte – všechny hlasovací
lístky jsou slosovatelné o CENY!
Vybrané peníze za degustační
lístky poputují
na Štědrovečerní večeři
pro potřebné – Farní
CHARITA Náchod!

Více na
www.agenturasaxana.cz

Pořadatelem soutěže je Agentura SAXANA
– Eva Doležalová ve spolupráci s městem
Náchod a Davidem Novotným. Mediálním
partnerem je ČESKÝ ROZHLAS Hradec Králové.
V porotě zasedne a odpolednem Vás
provede Uršula Kluková
a Tomáš Magnusek.
Záštitu nad akcí převzal
a v porotě zasedne starosta
města Náchoda
Jan Birke.

Kontakt:
tel.: 739 619 251
salat@agenturasaxana.cz

David Novotný
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v Náchodě

VÁNOCE
2012
Den pro dětskou knihu

Městská knihovna Náchod – 9.00 až 12.30 hodin

Lucerna – literárně hudební večer
Mikulášská besídka – SVČ Déčko

Vánoční koncert

Od čerta k Ježíškovi – představení pro děti

Sněhánky – Mikulášská nadílka s Heidi Janků

Vánoční koncert Schola Gregoriana Pragensis

Adventní setkání u vánočního stromu

Lucerna – literárně hudební večer

AMADEUS – koncert ZUŠ Náchod

Rozsvícení vánočního stromku na sídlišti SUN
Vánoční koncert AVE MARIA – VÁNOCE 2012
Vánoční Coca-Cola kamion 2012

4. 12.
5. 12.
5. 12.
7. 12.
7. 12.
7. 12.
9. 12.
12. 12.
12. 12.
13. 12.
13. 12.
14. 12.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Kostel sv. Vavřince – 19.00 hodin

Klub SUN Hopsáček o. s. Náchod

Občanské sdružení rodičů a přátel ZUŠ Náchod a Základní umělecká škola Náchod, Městské divadlo dr. J. Čížka Náchod
– 17.00 hodin

Loutková scéna Dětem pro radost slaví 60 let, Sokolovna Náchod – 18.00 hodin

Církev bratrská a Církev adventistů sedmého dne, Masarykovo náměstí – 17.00 hodin

Kostel sv. Vavřince – 19.00 hodin

Odpoledne věnované dětem, plné her a soutěží o ceny, vánoční trhy, program bude zakončen malým dětským ohňostrojem
Soutěž Bramborový salát Saxana roku 2012, Masarykovo náměstí – 13.30 hodin

Městské divadlo dr. J. Čížka Náchod – 9.00 hodin

Komorní orchestr Slávy Vorlové, sólista: Karel Untermüller – viola, Městské divadlo dr. J. Čížka – 19.00 hodin

Mikulášské hry, soutěže, tanec, písničky, velký sál SVČ Déčka – 15.00, 16.00 a 17.00 hodin

Loutková scéna Dětem pro radost slaví 60 let, Sokolovna Náchod – 17.00 hodin

Kostel sv. Vavřince – 17.30 hodin

Adventní koncert Marika Singers z Roztok u Prahy

2. 12.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů města Náchoda, Církev československá husitská a Církev
římskokatolická, Masarykovo náměstí – 17.00 hodin

Adventní setkání u vánočního stromu

2. 12.

Loutková scéna Dětem pro radost, Sokolovna Náchod – 15.00 hodin

1. a 8. 12. Kašpárkovo pometlo zametlo – pohádka, hraje dětský soubor

1. 12.
PŘÍLOHA

PF´
2013

Město Náchod přeje
všem občanům příjemné
prožití svátků vánočních
a úspěšný vstup
do roku 2013

Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše s hostem Pavlou Břínkovou

17. 12.

MUSICA CHRISTI

Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční
Vánoční „půlnoční“ bohoslužba

Půlnoční bohoslužba, Husův sbor, Církev československá husitská, Raisova ulice – 22.00 hodin
Půlnoční Živý betlém, Církev bratrská, Purkyňova 584 – 22.30 hodin
Živý Betlém – SVČ Déčko

21. 12.
22. 12.
24. 12.

25. 12.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
Galerie výtvarného umění, 29. přehlídka umění regionu – malba, kresba, graﬁka, fotograﬁe, koláž, plastika, keramika, textil

Městská knihovna Náchod

10.–14. 12. 2012 Děti dětem – Vánoční výstava SVČ Déčka Náchod

Tradiční výstava keramiky, šperků, dřevěných doplňků, hedvábí a dalších krásných zbytečností,
Městská knihovna Náchod – Studovna, 2. patro

1.–8. 12. 2012 Vánoční výstava výtvarného spolku SANA

Regionální muzeum Náchod, výstavní síň (budova ZUŠ Náchod)

7. 11.–5. 1. 2013 Historické panenky a kočárky sběratelky Aleny Benešové

23. 11.–6. 1. 2013 Náchodský výtvarný podzim

VÝSTAVY

Masarykovo náměstí – 18.00 hodin

1. 1. 2013 Novoroční ohňostroj

Masarykovo náměstí za kostelem sv. Vavřince – 15.00, 16.00 a 17.00 hodin

Českobratrská církev evangelická, kostel evangelické církve v Šonově – 22.00 hodin

Městské divadlo dr. J. Čížka – 19.00 hodin

Vokálně instrumentální soubor MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia a GVUN, Galerie výtv. umění, zám. jízdárna – 18.00 hodin

Vánoce v městě pod horami – Vzpomínka na Sidu Volfovou

Státní okresní archiv Náchod a Beránek Náchod a. s., malý sál Městského divadla dr. J. Čížka – 19.00 hodin

19. 12.

Připomínání tradic, dárečky, koledy, Klub SUN Hopsáček o. s. Náchod

18. a 20. 12. Dopolední vánoční besídky

Městské divadlo dr. J. Čížka – 16.30 a 19.30 hodin

XXIII. Svobodný advent ,,Slovo se stalo tělem“

Komponovaný pořad náchodských církví, Městské divadlo dr. J. Čížka velký sál – 19.00 hodin

16. 12.

Loutková scéna Dětem pro radost, Sokolovna Náchod – 15.00 hodin

15. a 22. 12. Tři pohádky pro rošťáky

Program a soutěže pro děti, Masarykovo náměstí – 16.00 hodin

listopad 2012

PŘÍLOHA

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

prosinec 2012

POZVÁNKY

Město Náchod a Ekumenická rada církví
Vás zvou na tradiční

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
u vánočního stromu na Masarykově náměstí
1. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 2. prosince 2012 v 17.00 hodin

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů města Náchoda
v programu účinkují
Církev československá husitská a Církev římskokatolická
17.30 hodin – kostel sv. Vavřince
Adventní koncert Marika Singers z Roztok u Prahy

2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 9. prosince 2012 v 17.00 hodin

v programu účinkuje
Církev bratrská a Církev adventistů sedmého dne

3. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 16. prosince 2012 v 19.00 hodin
XXIII. SVOBODNÝ ADVENT
„Slovo se stalo tělem“

komponovaný pořad náchodských církví

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka - velký sál
Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován
Pferda o.s. – kavárně Láry Fáry Náchod

„Pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí…“

AVE MARIA – VÁNOCE 2012
9. ročník
Tradiční slavnostní předvánoční koncert

Dne 5. ledna 2013 proběhne již 13. ročník
Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR.

KOSTEL SV. VAVŘINCE
Náchod
Čtvrtek 13. 12. 2012 v 19.00 hod.

Účinkují:
EMA HUBÁČKOVÁ
operní pěvkyně, dramatický soprán
VLADIMÍR ŽUPAN
klavírní virtuos, zasloužilý umělec Ukrajiny
RICHARD HAAN
baryton, sólista opery Národní divadla Praha, držitel Ceny Thálie
MARTIN STREJC
přední představitel české varhanní školy
V průběhu slavnostního koncertu AVE MARIA v ojedinělé dramaturgii, která rozezní dva královské
nástroje - historické varhany a koncertní křídlo se posluchači ocitnou v strhujícím světě hudby a uslyší
sugestivní mistrovská a nejslavnější díla. Tento jedinečný umělecký zážitek je umocněn zpěvem
krásných árií a skladeb navozujících vánoční atmosféru. Buďte při tom a zažijte kouzelný předvánoční
večer. Záštitu nad koncertem převzal a koncert zahájí slavnostním úvodním slovem pan Jan Birke,
starosta města Náchoda.
Předprodej vstupenek:Informační centrum Náchod, Kamenice 144, tel.. 491 420 420;
v místě konání koncertu 30 minut před začátkem.

Sbírka závisí na aktivitě tisíců lidí: koordinátorů,
asistentů, koledníků a dárců ve všech koutech
republiky, často i v obcích o několika desítkách
obyvatel.
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde
sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně
určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

DĚKUJEME ZA PODPORU.
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE JAKO KOLEDNÍCI,
VEDOUCÍ SKUPINEK NEBO ASISTENTI.
FARNÍ CHARITA NÁCHOD, koordinátor oblasti: BC. DUŠAN FIALA
Kontakt: Mlýnská 189, 547 01 Náchod; TEL.: 491 433 499,
MOB.: 777 699 399, E-MAIL: charita.nachod@mybox.cz

největší dobrovolnická akce v ČR

www.charitanachod.cz
www.trikralovasbirka.cz
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LÁRY FÁRY, DOKOŘÁN, POZVÁNKY

Charitativní výstava
v kavárně Láry Fáry 2 v Náchodě
Už jen do konce prosince máte možnost
zhlédnout výstavu vynikající akademické
malířky, grafičky a ilustrátorky Markéty
Králové. Členka Sdružení českých umělců
grafiků Hollar a absolventka Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze má za sebou
téměř dvě desítky samostatných výstav.
Představitelka tzv. Sklenářovy školy naposledy zaujala nejen odbornou veřejnost
svou výstavou v pražském Hollaru, kde
dala vyniknout svému stylu spočívajícím
v technice hlubotisku a leptu. Konkrétní
i více abstraktní díla jsou neokázale střídmá a přitom je v nich něco neskonale zneklidňujícího. V náchodské kavárně Láry
Fáry můžete vidět její tvorbu zobrazující krajiny, ale i kresby vytvořené speciálně pro děti. Výstava v kavárně je prodejní,
může tedy dobře posloužit i jako inspirace
pro vánoční dárky. Veškerý výtěžek z prodeje jde na provoz Občanského sdružení
Pferda z Rychnova nad Kněžnou, které se
věnuje všestrannému rozvoji osob s men-

tálním postižením a mimo jiné provozuje i kavárnu Láry Fáry v Náchodě.
Iva Laštovicová

Kieslowski
a BohadloBand v Poklopu

Excelentní kytarista učí
klienty Archy

Dokořán Vás srdečně zve na dva prosincové koncerty do čajového klubu Poklop.
V pátek 14. 12. zavítá do Poklopu hudební
duo s názvem Kieslowksi, což je projekt
o dvou lidech, o dvou hlasech a intimitě,
která Vás může říznout, když si ji pustíte k tělu. Duo tvoří hudebník DKP (působil v kapelách Bez peří, Houpací koně a je
členem doprovodné kapely X. Baumaxy)
a pianistka M. Kieslowski.
V září 2012 Kieslowski vydali druhé album Na nože, které naplňuje načaté téma
vztahů, lásky, nejistot, strachů, dospívání
a hledání klidného místa, kde již není potřeba nic říkat. Kieslowski se drží upřímné české poezie a hudebních aranží, které jsou bez vytáček. Spolu s Marií, která
na desku vnáší hravost a něhu, je deska
Na nože skutečně jako nůž, který se zařezává hluboko do masa, kde ovšem neteče
krev. První tóny zazní v 19.00 a vstupné
na mimořádný hudební zážitek je 100 Kč.
O druhé, a zároveň o letošní poslední,
hudební vystoupení se v Poklopu postará BohadloBand, který asi není třeba náchodskému publiku příliš představovat.
BohadloBand zahraje po roce ve stejném
klubu v sestavě: Oldřich Bohadlo (kytara,
zpěv), bratr Jan Bohadlo (perkuse), bratranec Martin Bohadlo (housle), Jana Maršíková (zpěv) a Hugo Franěk (baskytara).
Přijďte si odpočinout od vánočního shonu
– pátek 21. 12. od 20.00. Vstupné na koncert je na přání kapely 86,90 Kč.
Těšíme se na Vás a na hudební zážitky!
Aneta Žďárská, vedoucí Poklopu
777 992 258, www.dokoran.eu

Mezi dobrovolníky Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Archa Náchod patří i mladý kytarista David Fiedler. Sám
přišel s nabídkou, že bude ve svém volném čase v Arše učit zájemce o hru na kytaru. David vystudoval klasickou kytaru
na Pardubické konzervatoři. Působil několik let v mezinárodně oceňovaném kytarovém orchestru Bohemia Guitar Orchestra. V současné době pracuje jako učitel
v ZUŠ Náchod, vystupuje sólově a v duu
s matadorem folkové kytary v Čechách,
M. Dvořáčkem st. Nyní je přijat ke studiu
na Bostonské Berklee College of Music,
kam by měl nastoupit, pokud se mu podaří sehnat potřebné finanční prostředky.
V Arše se věnuje čtyřem talentovaným
klientům a motivuje další k jejich rozvoji.
Setkávají se až 3x týdně. David přistupuje
naprosto individuálně ke každému z nich
a respektuje jejich osobnost. Kluci z Archy jsou ze svého nového učitele naprosto nadšení a hru na kytaru milují.
Tým pracovníků Archy Davidovi velice
děkuje a přeje mu hodně štěstí! Neskonale si vážíme jeho času a nadšení.
Za NZDM Archa, Mgr. Aneta Žďárská

Náchodský zpravodaj

Jimmy Bozeman
& the Lazy Pigs
pokřtí nové album
v klubu Ufo
sobota 8. prosince v 19.00 hodin
Sport klub Ufo racing team
Běloves 378

Jimmy Bozeman
Americký písničkář, který má za sebou téměř třicetiletou hudební kariéru.
Na cestě za hudbou procestoval spoustu
míst –z Louisiany do Texasu a přes Mexiko až do Prahy, kde se v r. 1991 usadil.
S kapelami The Lazy Pigs a Band of Jakeys
natočil již sedm alb, na kterých hraje svůj
nefalšovaný americký folk-hillbilly, honky
tonk a country blues.
Poslední osmé s názvem “Old,new and
in between” pokřtí 8. prosince v běloveském klubu Ufo.
Doprovodnou skupinu tvoří zkušení
čeští muzikanti, kteří za sebou mají spolupráci s interprety mnoha zvučných jmen,
jako jsou Robert Křesťan a Druhá Tráva,
Pavel Bobek, Mike Marshall, Cop a další.
Jimmy Bozeman / kytara, zpěv
Pepa Malina / housle, whistles, zpěv
Svatka Štěpánková / kontrabas, zpěv
Martin Kopřiva / snare drum
Zdeňek Jahoda / mandolína
Více na www.hudbajinak.info
Předprodej vstupenek IC Kamenice Náchod tel.: 491 420 420, Vstupné 130 Kč

POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na vánoční výstavu a vystoupení žáků naší školy. Akce se koná ve středu 19. 12.
od 16.30 hodin v běloveské sokolovně. Na setkání se těší žáci a zaměstnanci ZŠ Běloves.

prosinec 2012

MUSICA VIVA, BETLÉMSKÉ SVĚTLO

MU SI C A
V I VA

Skauti rozdávají Betlémské světlo

“Buďte světlem světa, ať svítí vaše světlo před lidmi…“
Tato akce vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986, kdy malý plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří v jeskynní
kapli v dalekém městě Betlémě, v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, byl dovezen jako poděkování těm lidem, kteří
jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá především
zrakově, ale i jinak postiženým lidem,
a její pracovníci proto chtěli všem svým

MUSICA CHRISTI

I letos Vám skauti a skautky přinesou

Betlémské světlo

100
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75

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

25
5
0

Vokálně-instrumentální soubor MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod (dříve Skřivánci) připravil ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Náchodě další
vánoční setkání. V uplynulých letech jsme
se pohybovali hudebně po Krkonoších, letos se vydáme napříč žánry do různých
časových období.
Už název našeho koncertu MUSICA
CHRISTI napovídá, že od rozpustilého koledování se letos uchýlíme k poklidnému
rozjímání.
I Vám rádi zpříjemníme vánoční čas.
Srdečně Vás všechny zveme do Galerie
výtvarného umění – zámecké jízdárny
ve čtvrtek 20. 12. 2012 v 18.00 hodin.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří
nám pomáhají a fandí! Jmenovitě paní Editě Rozinkové, Ing. Evě Hedvíkové a SRPDŠ,
Mgr. Kláře Mičíkové a společnosti Felax!
Vám všem přejeme klidné Vánoce a pokoj lidem dobré vůle!
Lucie Peterková
plakat-a2-1

13. listopadu 2012 17:37:07

Malý plamínek,
tento novodobý
symbol Vánoc, jenž
svou silou spojuje
mnohá srdce, vám
budeme předávat

Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz

dobrodincům poděkovat originálním, ale
zároveň milým a přátelským způsobem.
Světlo dovezli do Lince, kde nadace sídlí a kde jej původně slavnostně rozdávali.
Za rok nato byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. A odtud se
postupně začalo šířit do Evropy. Zde se
také v polovině prosince sejdou skautské
delegace z různých evropských států a při
slavnostní ekumenické bohoslužbě je jim
Světlo předáno. Do naší republiky jej dováží skauti z brněnského střediska „Řehoře Mendla“. Ve třetí adventní sobotě je
pak Betlémské světlo rozváženo za spolupráce Českých drah do celé republiky, aby
pak na Štědrý den bylo rozneseno do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem… prostě všem,
komu chceme udělat radost maličkým
dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou ve světě sami.
V sobotu 22. 12. 2012 bude za spolupráce dalších skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po naší vlasti (aktuální
seznam vlaků bude zveřejněn začátkem
listopadu). Dále bude světlo rozdáváno
při místních akcích, které již nyní můžete přidávat. Více informací na www.betlemskesvetlo.cz

Cesta v pracovním procesu
Občanské sdružení Cesta Náchod pečuje o osoby s mentálním, fyzickým a smyslovým postižením. Svoje služby tato organizace nabízí v denním stacionáři
a dále pak na odlehčovací, pobytové službě. Denní stacionář je otevřen od 7.30
do 16.00 hod každý pracovní den a odlehčovací služba nabízí nepřetržitý provoz,
včetně víkendů.
Smyslem činnosti našeho sdružení je
mimo jiné i snaha o začlenění postižených
lidí do společnosti. Právě tato skutečnost
zapříčinila to, že jsme se stali součástí
vznikajícího projektu
občanského sdružení Malý Princ v Úpici.
Jedná se o různé pracovní činnosti v chráněných dílnách této
organizace. Hendikepovaní lidé zde například perou a mandlují
prádlo, skládají oděvy,
třídí textil, rozebírají
vyřazené elektrospotřebiče na součástky nebo opracovávají
různé druhy materiálů.

Naši klienti se zde také učí běžným pracovním návykům, jako je dodržování pracovní doby, nošení pracovních oděvů a respektování bezpečnostních předpisů při
práci.
Velmi nás těší, že nemusíme naše klienty k práci přemlouvat. Sami se ptají, kdy
se zase příště jede do Úpice. K jejich nadšení bezpochyby přispělo i to, že si každý může vybrat činnost, která ho zajímá
a baví, a která mu přináší pocit, že je užitečný. A o tom to přece je.
D. Voborníková, OS Cesta Náchod
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KINO VESMÍR MIMOŘÁDNĚ

Náchodský zpravodaj

SVĚTOVÁ OPERA I BALET, KONCERTY…

berto Alagna a hrdou egyptskou princeznu Amneris Olga Borodina. Orchestr řídí Fabio Luisi. Nastudováno v italském originále
a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné 300 Kč, zlevněné abonentní vstupné 270 Kč. Předprodej vstupenek v pokladně kina Vesmír!

Sobota 1. prosince v 18.45 hodin
Přímý satelitní přenos z Metropolitní opery v New Yorku TITUS
Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart
Libreto: Caterino Mazzola
Děj Mozartovy opery nás zavede do Říma v r. 79 n. l., který je
plný politických a mezilidských intrik kolem římského císaře
Tita… Pěvecká hvězda Elīna Garanča ztvární Sexta, Giuseppe
Filianoti vystoupí v roli šlechetného Tita a Barbara Frittoli zpívá Vitellii – v této obnovené inscenaci Mozartova pozdního mistrovského dramatického díla. Orchestr řídí Harry Bicket.
Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné 300 Kč, zlevněné abonentní vstupné 270 Kč. Předprodej vstupenek v pokladně kina Vesmír.

Neděle 16. prosince v 15.45 hodin
Záznam baletního představení z Moskvy z Bolšoj teatru
LOUSKÁČEK
Hudba: Petr I. Čajkovskij
Choreografie: Jurij Grigorovič podle Maria Petipy
Rozkošné vánoční představení pro celou rodinu. Pohádka o holčičce Mášence a jejím kouzelném vánočním dárku – louskáčku
na ořechy, který se v její fantazii promění v krásného prince. Balet na motivy pohádky E. T. A. Hoffmanna je symbolem vánoční
atmosféry po celém světě.
Tančí: Marie: Nina Kaptsova, Princ Louskáček: Artem Ovčarenko
Základní vstupné 280 Kč, zlevněné vstupné 250 Kč, zlevněné abonentní vstupné 230 Kč. Předprodej vstupenek od 1. prosince 2012 v pokladně kina Vesmír!

Sobota 8. prosince v 18.45 hodin
Přímý satelitní přenos z Metropolitní opery v New Yorku
MAŠKARNÍ PLES
Hudba: Giuseppe Verdi
Libreto: Antonio Somma, podle divadelní hry „Gustave III ou Le
bal masqué“ Eugène Scriba
Snová scéna režiséra Davida Aldena vytváří působivé prostředí pro dramatický příběh žárlivosti a pomsty. Marcelo Álvarez
ztvární rozpolceného krále, Sondra Radvanovsky krásnou Amélii, objekt jeho skryté touhy, a Dmitrij Hvorostovsky jejího podezíravého manžela. Kathleen Kim vystoupí v roli pážete Oskara a Stephanie Blythe zpívá věštkyni Ulriku. Orchestr řídí Fabio
Luisi. Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné 300 Kč, zlevněné abonentní vstupné 270 Kč. Předprodej vstupenek v pokladně kina Vesmír!

Čtvrtek 20. prosince 2012 v 19.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Haagu – z holandského Nederlands
Dans Theater
VEČER S LEÓNEM A LIGHTFOOTEM
To nejlepší ze současného tance.
Představení nás zavede do uměleckého světa britsko-španělského choreografického dua Paula Lightfoota a Sol Léon. Charakteristický neoklasický choreografický styl dua uvidíme v humorné
choreografii SH-Boom, expresivní Same Difference/Stejné odlišnosti a Shoot the Moon, který nabízí pohled do milostného života jednotlivých charakterů.
Po mimořádném úspěchu prvního přímého přenosu z Nederlands Dans Theatru v měsíci listopadu, zařazujeme další přímý
přenos moderního baletu prezentovaný těmi nejlepšími tanečníky… Základní vstupné 280 Kč, zlevněné vstupné 250 Kč, zlevněné
abonentní vstupné 230 Kč. Předprodej vstupenek od 1. prosince 2012
v pokladně kina Vesmír!

Pondělí 10. prosince 2012 v 19.30 hodin
Digitální záznam rockového koncertu
HENDRIX 70: LIVE AT WOODSTOCK
U příležitosti oslav 70. výročí narození Jimiho Hendrixe máte
jedinečnou možnost shlédnout nezapomenutelné vystoupení
na festivalu Woodstock v srpnu 1969.
Speciální edice určená pro kinodistribuci byla pod patronátem
společnosti Experience Hendrix, L. L. C šetrně zrekonstruována z rozsáhlého archivu záznamů. Projekt vznikal pod dohledem oscarového režiséra Michaela Windleigha a jeho pečlivě
vybraného týmu předních kameramanů a asistenčního týmu,
pod záštitou rodinné firmy Experience Holding. Výsledný záznam vystoupení Jimiho Hendrixe je zážitkem, nemajícím obdoby. Na festivalovém vystoupení představil Jimi svou novou
kapelu a onoho srpnového rána se odehrál koncert, na němž nechyběly nezapomenutelné interpretace takových typicky hendrixovských hitů, jako je “Voodoo Child (Slight Return),” “Fire,”
“Purple Haze” a “Foxy Lady”, jakož i procítěné verze americké
hymny “Star Spangled Banner”. Jimiho fascinující cestu na slavný festival ve Woodstocku odhalují dosud nezveřejněné záznamy a rozhovory s členy kapely.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání 200 Kč
Předprodej od 19. listopadu 2012 v pokladně kina Vesmír!
Sobota 15. prosince v 18.45 hodin
Přímý satelitní přenos z Metropolitní opery v New Yorku
AIDA
Hudba: Giuseppe Verdi
Libreto: Antonio Ghislanzoni
Nezapomenutelná inscenace Aidy v Metropolitní opeře. Ve Verdiho dramatu odehrávajícího se ve starodávném Egyptě zazáří
v titulní roli zotročené etiopské princezny Ludmyla Monastyrska, odvážného velitele egyptských vojsk Radama ztvární Ro-

Pondělí 31. prosince v 17.30 hodin
Přímý satelitní přenos z Berlínské filharmonie
BERLÍNSKÉ GALA 2012
Opět po roce Vás zveme na Silvestrovský koncert Berlínské
filharmonie, diriguje Sir Simon Rattle. Hostem koncertu je mezzosopranistka Cecilie Bartoli. Na programu díla Antonína Dvořáka, Jean-Philippe Rameaua, Georga Friedricha Händela, Camille Saint-Saënse, Johanna Nepomuka Hummela, Maurice
Ravela a Johannese Brahmse.
Berlínští filharmonikové
Už téměř 130 let hraje Berlínská filharmonie důležitou roli v hudebním životě Berlína. Pod vedením respektovaných dirigentů
si orchestr vytvořil vlastní unikátní zvuk a je považován za jednu z nejlepších filharmonií světa. 129 hudebníků z celého světa získalo během své kariéry bezpočet ocenění, včetně britské
Classical Brit Award, několik cen Grammy, cenu ECHO Klassic,
a mnoho dalších. Jejich koncerty jsou většinou zcela vyprodané – pokud toužíte shlédnout jedno z jejich úžasných představení na vlastní oči, nenechte si ujít Berlínské Gala 2012 live…
Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek od 1. prosince 2012 v pokladně kina Vesmír!

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2013

Sobota 5. ledna 2013 v 17.45 hodin Hector Berlioz:
TROJANÉ (Metropolitní opera)
Čtvrtek 17. ledna 2013 v 19.45 hodin
Arthur Wing Pinero: SOUDCE (Londýnské národní divadlo)
Sobota 19. ledna 2013 v 18.45 hodin Gaetano Donizetti: MARIE STUARTOVNA (Metropolitní opera)
Neděle 27. ledna 2013 v 15.45 hodin Ludwig Minkus:
BAJADÉRA (balet z Moskvy)
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ZA RUDOLFEM MACKEM

Za Rudolfem
Mackem
V neděli 18. listopadu nás všechny zasáhla smutná zpráva – zemřel plukovník v. v. Rudolf Macek. Ještě den předtím se spolu se zástupci města Náchod
a členy Konfederace politických vězňů
poklonil u památníku, který na počest
všech obětí komunistické diktatury pomáhal vybudovat. Odešel velký bojovník proti všemu bezpráví, jehož osud byl nelehký.
Rudolf Macek se narodil 13. května 1925 v Náchodě v rodině
sklenářského mistra, bývalého legionáře. V mládí hodně sportoval, dobrá fyzická kondice mu byla prospěšná v překonávání životních překážek. V roce 1947 absolvoval vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Nesouhlas s komunistickým pučem
v r. 1948 vedl mladého důstojníka ke spoluúčasti v odbojové skupině, jejíž vojenská část byla prozrazena a členové postupně pozatýkáni. R. Macek byl zatčen 17. ledna 1950 v Novém Městě nad
Váhom, kde se účastnil spojovacího kurzu. Vyslýchán byl v Bratislavě, pak převezen do Prahy do vojenské věznice na Hradčany, odtud následovala vazba v Opavě. V monstrprocesu, konaném v Hradci Králové, byl rozsudkem z 25. dubna 1950 odsouzen
za velezradu, pobuřování proti republice, zločin vzpoury a podvod k 22 rokům odnětí svobody, zostřené jednou za půl roku tvrdým ložem, ke ztrátě občanských práv na dobu 10 let, konfiskaci
celého jmění a vysokému peněžnímu trestu. Postupně poznával
ty nejhorší komunistické kriminály: po Opavě následoval Leopoldov, kde byl vězněn od r. 1952 do r. 1955, pak sedm let v pracovních táborech ve Vikmanově, na dole Svatopluk a příbram-

ském dole Bytíz.
Po 12 letech prožitých v těch nejhorších podmínkách byl
v červnu 1962 propuštěn na amnestii. Krátce po příchodu domů
se oženil s Martou, která na něho čekala po celou dobu věznění.
V následujících letech se mohl živit pouze manuálně.
V roce 1968 patřil mezi zakladatele organizace bývalých politických vězňů K 231(číslo zákona, podle kterého byli za velezradu vesměs odsuzováni). Po listopadu 1989 stál Rudolf Macek u zrodu Konfederace politických vězňů Československa, kde
aktivně působil jako předseda KPV pobočky Náchod. V letech
1993–1996 pracoval na Ministerstvu obrany ve vojenské rozvědce, práci ve výborech MO vykonával po dlouhá léta. V rámci své
působnosti i osobního nasazení se staral o rehabilitace politických vězňů, vyřešení jejich zdravotních problémů, spravedlivého ocenění jejich postoje. Své plné rehabilitace se dočkal v roce
1990. Dne 1. ledna 1997 udělil Václav Havel, prezident České republiky, plukovníkovi v. v. Rudolfu Mackovi za zásluhy o obranu a bezpečnost státu medaili 1. stupně.
V roce 1998 podpořil přípravu a velmi pomáhal vydání publikace Horizonty (ne)svobody. Političtí vězni okresu Náchod v letech 1948–1989. První díl byl vydán v roce 2000, druhý díl pak
v roce 2003. Mezi blízké přátele Rudolfa Macka patřili bývalí spoluvězni. Mezi nimi především želivský opat Vít Tajovský, který se zúčastnil odhalení pomníku politickým vězňům v Náchodě 10. května 1997. A také pozdější arcibiskup Karel Otčenášek.
Obě tyto vzácné osobnosti jsem měla možnost spolu s Rudolfem
Mackem navštívit.
Odešel vzácný člověk, čestný a nebojácný, pevně stojící
na svém demokratickém přesvědčení.
Milý Rudo, čest Tvé památce! 		
Věra Vlčková

Zateplení budov ZŠ Komenského v Náchodě
Budovy Základní školy Komenského se v posledních měsících
dočkaly nejen krásného vzhledu, ale především funkčního zateplení.
Projekt zateplení uvedených budov je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, č. projektu CZ.1.02/3.2.00/09.05002.
Stavba řešila celkové zateplení, tzn. zateplení střech, stropů
i některých podlah a výměnu oken budov ZŠ Komenského, které zahrnují celkem pět objektů včetně odloučené budovy v ulici Sokolské.
Budovy slouží jako školní zařízení s kmenovými a odbornými
učebnami, dílnami, zázemím pro vedení školy a učitelský sbor
a tělocvičnou. V souvislosti se zateplením podlahy tělocvičny
byla také provedena nová moderní bezespárá podlaha. Podobně v ulici Sokolské byly v souvislosti se zateplením stropů ve třídách provedeny nové podhledy a bylo nově vybudováno vstupní zádveří.

Účelem zateplení a výměny oken bylo v prvé řadě snížení energetické náročnosti budov. V druhé řadě to byla oprava poškozených a špatných fasád včetně žlabů a jejich svodů a v neposlední
řadě nový vnější vzhled budov odpovídající jejich dobovém vzniku, a to především u fasády hlavní budovy z konce 19. století.
Stavba byla zahájena 15. 2. 2011 a dokončena 10. 10. 2012, jejím zhotovitelem byla společnost FATO, a. s., člen holdingu FATO,
Hradec Králové.
Náklady na provedení celého díla činily 26 mil. Kč včetně DPH,
podpora z EU – Fondu soudržnosti a dotace ze Státního fondu životního prostředí činily 14,88 mil. Kč.
„Během zateplování budov bylo třeba ještě mimo projekt provést
opravu poškozených střešních krovů, která si vyžádala další více než
jeden milion korun z městského rozpočtu. Investice tedy opravdu nejsou zanedbatelné, proto věřím, že teď už budou budovy žákům a jejich učitelům nejen dobře sloužit, ale budou se v nich i lépe cítit“, dodal místostarosta T. Šubert.
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SPORT

Náchodský zpravodaj

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – prosinec 2012
1. kuželkářská liga mužů:
8. 12. 2012		 15.00 hodin
1. kuželkářská liga žen:
8. 12. 2012		 11.00 hodin
1. kuželkářská liga dorostu:
2. 12. 2012		 10.00 hodin
3. kuželkářská liga mužů:
1. 12. 2012		 15.00 hodin
Východočeská soutěž:
14. 12. 2012		 17.00 hodin
VÁNOČNÍ KOULENÍ
26. prosince		 od 14.00 hod.
		 od 17.00 hod.

Primátor Náchod

– TJ Třebíč

Primátor Náchod

– TJ ČKD Blansko

Primátor Náchod A

– Lokomotiva Trutnov

Primátor Náchod B

– Plaston Šluknov

Primátor Náchod D

– TIBA Josefov

dvojice (rodič + dítě)
kuželkářské netradiční hry

40. ročník Turnaje neregistrovaných:
do 8. 12. 2012 se hraje každou středu, čtvrtek, pátek (vždy 16–22 hod.) a v neděli
(13 – 18 hodin) a od 9. 12. 2012 pak každý den!!! V pracovní dny vždy od 16 do 22 hodin,
v sobotu a v neděli vždy od 9 do 19 hodin – více informací na www.kuzelky.nachod.net

Sokol
Končí další rok činnosti v náchodské sokolovně a výbor tělocvičné jednoty Sokol
Náchod přeje svým členům i náchodským
občanům vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti v příštím roce.
Letošní rok byl rokem významných výročí, Sokol oslavoval sto padesáté výročí
svého založení. Náchodští sokolové ukončili oslavy tohoto výročí akademií, na které předvedli několik ukázek sletových
skladeb i cvičebních hodin. Akademie
se konala 28. 10. a byla tak připomínkou
vzniku Československé republiky v roce
1918. Květiny u desky legionářů na sokolovně byly poděkováním všem, kteří
pro svobodu republiky obětovali svůj život. Akademie se zúčastnil starosta města Náchoda Jan Birke a místostarostka
Mgr. Drahomíra Benešová. Jsme rádi, že
sokolovna žije, že ji naplňuje mládí a občané všeho věku v ní mohou najít útočiště
pro využití volného času. V. Zelená

Sokolská všestrannost
závodila v desetiboji

Z oddílu gymnastiky se desetiboje zúčastnilo 11 děvčat. Tyto závodnice reprezentují svůj oddíl na závodech po celé republice. Není proto divu, že na těchto
závodech vybojovaly čtyři cenné kovy.
Děvčata pod přísným, ale spravedlivým
vedením trenérky Míly Vejrkové dokázala, že sokolský sport není jenom o výkonnostním drilu, ale také o radosti z pohybu.
Pro sokolské děti chystáme závody
v plavání, atletice, netradičním pětiboji,
přebory v gymnastice, šibřinky, mikulášskou besídku a jiné menší přebory. Závodit v Sokole mohou i „dospěláci“ díky Klubu silných mužů a žen pořádáme přebory
v benchpresu a mrtvém tahu.
S poděkováním všem organizátorům
desetiboje ve Dvoře Králové nad Labem
přeje hodně sil a ochoty do dalších závodů náčelník náchodské jednoty Martin
Horák.
Tělocvičná jednota Náchod zve své členy na tradiční novoroční setkání, které
se koná vpro
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6. ledna 2013 ve 14 hoPlavání
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V sobotu 10. 11. 2012 se uskutečnil sokolský desetiboj ve Dvoře Králové nad Lao vánočních prázdninách
bem. Z náchodského Sokola se zúčastnilo
úctyhodných 36 závodníků ze dvou oddílů. Oddíl všestrannosti pod vedením
Martina Horáka a cvičitelek Ivy Kratěnové a Nikoly Erberové reprezentovalo 26
dětí. Zajímavostí je, že nejmladším závodníkům bylo teprve 5 let a nejstarším slečnám 15 roků. Soutěžilo se např. v člunkoSauna pro veřejnost
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Volejbal

SK Rubena Náchod Na Hamrech
v sobotu 8. prosince 2012
II. liga ženy od 9.00 a 13.00 hod.
SK Rubena Náchod – TJ Jiskra Havl. Brod
liga juniorek od 11.00 a 15.00 hod.
SK Rubena Náchod – TJ Červený Kostelec
v neděli 9. prosince 2012
Krajský přebor kadetky od 9.00 a 15.00 hod.
Ostatní akce:
v sobotu 1. prosince 2012
Mikulášská soutěž v aerobiku od 9.00 hod.

Házená
mistr. soutěž
So 8. 12. ve 14.30 h., II. liga st. dorostenci
HSK Tygři Ústí nad Lab.
So 8. 12. v 17.00 h., I. liga muži
Chemička Ústí nad Lab.

Hokej
MUŽI
9. 12. HC Náchod – HC Jičín
16. 12. HC Náchod – HC Trutnov
23. 12. HC Náchod – St. Nový Bydžov
Začátky utkání jsou od 17.00 hod.
JUNIOŘI
21. 12. 20.00, HC Náchod– HC Frýdlant
28. 12. 20.00, HC Náchod – HC Nová Paka
MLADŠÍ ŽÁCI
9. 12. HC Náchod
– HC Dvůr Králové n. Labem, 13.00 hod.
MINIHOKEJ 2004
8. 12. – turnaj za účasti HC Krkonoše,
HC Wikov Hronov, HC Náchod
MINIHOKEJ 2005
9. 12. – turnaj za účasti HCM Jaroměř,
Královští lvi HK,
HC Náchod
26. 12. – Vánoční turnaj starších žáků
28. 12. – Vánoční turnaj mladších žáků

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
DATUM DEN
VEŘEJNÉ
VEČERNÍ
1. 12. Sobota
14 – 16
17 – 19
2. 12. Neděle
14 – 16
8. 12. Sobota
14 – 16
17 – 19
9. 12. Neděle
15. 12. Sobota
14 – 16
17 – 19
16. 12. Neděle
14 – 16
22. 12. Sobota 15.30 – 17.30 18 – 20
23. 12. Neděle
14 – 16
24. 12. Pondělí
14 – 16
25. 12. Úterý
14 – 16
17 – 19
26. 12. Středa		
17 – 19
27. 12. Čtvrtek
14 – 16
17 – 19
28. 12. Pátek
14 – 16
29. 12. Sobota
17 – 19
30. 12. Neděle
14 – 16
31. 12. Pondělí
14 – 16
1. 1. Úterý
14 – 16
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ZÁMEK, MUZEUM

Státní zámek Náchod
Ohlédnutí za návštěvní sezonou
Z hlediska nabídky expozičních prostor je nejvýznamnější akcí
letošního roku otevření Expozice řádů, medailí, mincí a šperků,
v níž byla návštěvní veřejnosti zpřístupněna stěžejní část faleristické a numismatické sbírky, shromážděné posledními soukromými majiteli zámku z německé knížecí rodiny Schaumburg-Lippe. Od začátku července mohli návštěvníci každý první víkend
v měsíci obdivovat tyto unikátní exponáty vystavené v sedmi
starých trezorech, tzv. popelkách, dále chladné zbraně a součásti historických vojenských oděvů ze zámeckého depozitáře.
O prázdninách oživily obvyklý provoz zámku opět hojně navštěvované „Večerní prohlídky s Černou paní“, po malé pauze se
k nám vrátila i skupina historického šermu Buhurt, tentokrát
s divadelně-šermířským vystoupením Blázen Ferrarský. V červnu a září mohli návštěvníci obdivovat krásu historických automobilů KHV Metuje a Old Racing Clubu ze Dvora Králové nad
Labem. 8. září se konal již VI. ročník Kuronských slavností se závěrečným koncertem Lenky Filipové a o týden později předvedli
své herecké umění Geisslers Hofcomoedianten ve výborné inscenaci Amor Tyran. Sezonu zakončily prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů expozice Na dvoře vévodském, pořádané od 19. do 25. listopadu. Poslední tečku tvořil již tradiční
vánoční koncert v podání ZUŠ Police nad Metují. Uzavřeno bylo
celkem 22 sňatků, mezi svatebčany je nejoblíbenější Španělský
sál a Piccolominská zahrada. Na čtvrtém nádvoří v budově tzv.
Lesárny čekalo prvním rokem na kolemjdoucí milé překvapení
v podobě občerstvení „U kocoura“.

Ani mimo sezonu se na zámku nezahálí
I když v zimním období nahradí na zámeckých nádvořích zvídavé návštěvníky bělostná sněhová pokrývka, ani tehdy neupadne areál zámku do zimní letargie a nečinnosti. Již v polovině listopadu byla stavbou lešení zahájena obnova velké věže
s předpokládaným rozpočtem 8 mil. Kč, která bude dále pokračovat zaměřením prostor věže a vyhotovením nové projektové
dokumentace. Na jaře 2013 – až počasí dovolí – se přikročí k zajištění statiky lucerny, restaurování kamenosochařských prvků na ochozu a lucerně, tesařským pracím na střešní konstrukci a položení nové měděné krytiny.
V zimních měsících bude probíhat inventarizace a fotodokumentace zámecké knihovny, která se řadí mezi největší svého druhu
v Čechách. Modernizaci a aktualizaci bude podrobena i evidence a fotodokumentace mobiliárního fondu. Expozice i depozitáře
doplní odvlhčovače vzduchu, jejichž úlohou je především ochrana mobiliáře citlivého na vysokou relativní vlhkost či její prudké
výkyvy – jako například tapiserie a další textilie, grafické listy,
fotografie a knihy. Vytápěné prostory se stanou dočasným útočištěm teplomilné květinové výzdoby zámeckých expozic. Ladné křivky, řezby, intarzie i polstrování historického mobiliáře
zakryjí na dlouhé čtyři měsíce textilní přehozy, chránící starožitnosti proti prachu.
Mimosezonní období je však především dobou přípravy na sezonu nastávající. Klidného zimního spánku v přítmí starého hradního příkopu si tedy na náchodském zámku užijí pouze dva hnědí medvědi Ludvík a Dáša.
Krásné a klidné prožití vánočních svátků a hlavně hodně zdraví
a osobních úspěchů v roce 2013
Vám přeje Správa Státního zámku v Náchodě!

FOTO GRAFIKA TISK

www.creopress.cz
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Přehled kulturních akcí
v prosinci 2012 v Regionálním muzeu Náchod
Historické panenky a kočárky sběratelky Aleny Benešové
Do 5. ledna 2013 mohou návštěvníci ve výstavní síni Regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) v Náchodě zhlédnout
výstavu historických panenek a kočárků. Otevřeno bude denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.
Ve dnech 24., 25., 31. 12. 2012 a 1. 1. 2013 zavřeno, ve středu
26. 12. 2012 bude otevřeno.
Dobové vánoční pohlednice a betlémy
Ve dnech 4. 12. 2012 až 6. 1. 2013 mohou zájemci v budově stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 navštívit výstavu dobových vánočních pohlednic a betlémů. Otevřeno bude denně
mimo pondělí 9–12; 13–17 hod. Ve dnech 24., 25., 31. 12. 2012
a 1. 1. 2013 zavřeno, ve středu 26. 12. 2012 bude otevřeno.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Hronov Zimní radovánky
Ve dnech 12. 12. 2012 až 6. 1. 2013 pořádá Regionální muzeum
v Náchodě v Jiráskově rodném domku v Hronově výstavu Zimní
radovánky připomínající zimní sporty a další zábavy, jež kouzlo
zimy nabízí. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–16.30 hodin. Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2012 a 1. 1. 2013 zavřeno, ve středu 26. 12. 2012 bude otevřeno.
Police nad Metují
Betlémy – Lidová roubená architektura Kladského pomezí
Od 8. 12. 2012 do 8. 1. 2013 mohou návštěvníci ve staré polické škole “Dřevěnce“ spatřit pestrou kolekci historických i novodobých betlémů ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě
a současně výstavu dokumentující lidovou roubenou architekturu na Kladském pomezí, doplněnou o trojrozměrné modely
z muzejních fondů. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12,
13–16.30 hodin. Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2012 a 1. 1. 2013 zavřeno, ve středu 26. 12. 2012 bude otevřeno. Vernisáž proběhne
v pátek 7. 12. 2012 v 16 hodin.

Dobrovolně pomáháte
Děkujeme všem, kteří podpořili darováním nebo koupí podzimní Dobročinný bazar, který se konal v říjnu v Církvi bratrské (vedle hotelu Hron). Úmyslem bylo získat finance na podporu vybudování vodovodu v městě Mytiana v Ugandě. Získali jsme
18 000 Kč, které jsme v listopadu předali vedoucímu projektu
Ing. Jaroslavu Hejzlarovi, který se opakovaně osobně podílí na
místních projektech s ostatními dobrovolníky. Pro místní sirotčinec to bude veliká pomoc. Děti již nebudou muset nosit den co
den vodu v kanystrech.
Děkujeme, že i vaše ochota umožní začátkem února příštího
roku vybudovat kopanou studnu, položit vedení kabelu a vodovodního potrubí (520 m), osadit nádrž o objemu 2000 l na pilon
s převýšením 7 m.
Krátkodobý pracovní pobyt je otevřen pro každého ochotného
zájemce. Více informací o projektu můžete získat u p. Hejzlara, jaroslav.hejzlar@seznam.cz, průběh projektu můžete v příštích měsících sledovat i na facebookových stránkách Dobročinný bazar Náchod.
Za pracovní tým Hana Zandalová
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POHOTOVOST, DÉČKO, LOUTKÁŘI

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
1. a 2. 12.

MUDr. Alena Prouzová
Náchod
8. a 9. 12. Zubní praxe, s. r. o.
Náchod
15. 12. MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
16. 12. MUDr. Božena Rysnarová
Červený Kostelec
22. a 23. 12. MUDr. Simona Ságlová Ph.D.
Nové Město nad Metují
24. 12. MUDr. Jan Šnajdr
Velké Poříčí
25. 12. MUDr. Vladimír Semerák
Náchod
26. 12. MUDr. Radmila Sedláčková
Náchod
29. a 30. 12. MUDr. Jiří Sedláček
Náchod
1. 1. 2013 MUDr. Jiří Sedláček
Náchod

PROGRAM
PROSINEC

www.decko-nachod.cz
AKCE PRO VEŘEJNOST
Minikurz „ADVENTNÍ VĚNCE“
sobota 1. 12. od 9.00
– dopolední dílna před první adventní nedělí, vhodné pro zájemce od 14 let; s sebou čtyři vlastní svíčky, příp. další dekorační materiál v určité barvě a vlastní
zahradnické nůžky (pokud máte); tříhodinový workshop, lektorka: J. Adámková, cena: 200 Kč/pro členy Kreativního klubu 150 Kč, informace a přihlášky do 30. 11.
– tel: 774 223 296 – Bc. Tereza Išová
Minikurz „VÁNOČNÍ TEA BAGS“
sobota 1. 12. od 15.00
– adventní skládání z čajových sáčků, vánoční motivy, výroba přáníček, jmenovek atd., vhodné pro děti od 8 let (případně mladší v doprovodu rodičů); s sebou:
různě barevné (ale stejně velké) papírové obaly od čaje, pokud máte; otevřený
workshop od 15.00 do 17.00 (můžete přijít
i odejít kdykoliv); vstupné: 30 Kč
– informace Bc. Tereza Išová
Středa 5. 12. od 16.00 hodin ve velkém
sále – MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – vstupné
25 Kč/ osoba, děti do 2 let a držitelé ZTP
vstup zdarma, vstupenky v předprodeji
na recepci Déčka od 28. 11., balíček pro
Mikuláše označíte jménem obdarovaného dítěte a předáte na recepci
Keramika na zkoušku
– KERAMICKÉ PÁTKY – pro zájemce z řad
veřejnosti bude i letos každý první pátek
v měsíci otevřena keramická dílna – tentokrát 7. 12.; vyzkoušíte si práci s hlínou
na hrnčířském kruhu, pro děti i dospělé, děti do 6 let v doprovodu rodičů; s sebou: pracovní oděv, přezůvky, jednorázové vstupné: 30 Kč; info: Bc. T. Išová

Stomatologická pohotovost
Jugoslávská 33,
tel.: 491 421 725
Jugoslávská 33,
tel.: 491 421 725
Větrník 720,
tel.: 491 462 331
Burdychových 325,
tel.: 491 463 237
ZŠ Malecí
tel.: 491 520 373
Náchodská 548,
tel.: 491 482 850, 777 905 047
Denisovo nábřeží 665,
tel.: 491 424 921
Kostelecká 1204,
tel.: 491 426 926
Kostelecká 1204,
tel.: 491 426 926
Kostelecká 1204,
tel.: 491 426 926

10.–14. 12. – VÁNOČNÍ VÝSTAVA PRO ZVÍŘÁTKA „DĚTI DĚTEM“ – tradiční adventní výstava v prostorách Městské knihovny
Náchod, Po 9–17 h, Út, St a Čt 9–18 h, Pá
9–16 h.; můžete si zde vybrat nebo vyrobit vánoční dekoraci, keramiku, dáreček či
přáníčko od dětí a maminek z MC Macíček,
dětí výtvarných a rukodělných kroužků
Déčka a jejich zakoupením přispět na provoz chovatelských kroužků Déčka. Vernisáž v pondělí 10. 12. v 16 hodin – hudební vystoupení tria Tritypet; další vánoční
vystoupení dětí: středa 12. 12. v 10.00 sborečky Plhovánek a Plhováček (ZŠ a MŠ Plhov Náchod), čtvrtek 13. 12. v 10.00 sboreček Srdíčko (MŠ Vančurova Náchod); info:
T. Išová (tel. 774 223 296)
sobota 15. 12. od 17 hodin ve velkém
sále – DD DISKOTÉKA PRO TEENAGERY
– vstup 30 Kč, bližší informace podá Jaroslav Karásek (tel.: 775 223 919)
úterý 25. 12. na Masarykově náměstí
za kostelem – ŽIVÝ BETLÉM

AKCE MC MACÍČEK
středa 5. 12. od 10 hodin ve velkém sále
– Mikuláš v MC Macíček. Program je přizpůsoben dětem do 4 let. Nutné se předem
nahlásit v MC Macíček nebo p. Hladíkové
na tel. 774 635 232. Vstupné: 40 Kč matka + dítě, další dítě nebo doprovod 20 Kč.

POBYTOVÉ AKCE
víkend 8.–9. 12. – VÍKEND S KAPŘÍKY
– víkendová akce v Déčku s vánoční tématikou. Štědrý den nanečisto, spousta
her, hrátek a vánočních radovánek. Bližší informace podá PhDr. Jaroslava Nývltová (tel.: 775 223 291).
víkend 7.–9. 12. PAPALUCHA NA HORÁCH – víkend na krásné horské chatě pro
tatínky a jejich děti ve věku od 3 do 18 let.
Hry, výlety, deskovky, diskotéka, dovádění
na sněhu, popř. v tobogánu. Pohodový víkend, který si společně užijí děti a tátové.

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.

www.detemproradost.com
A co čeká mamky? Relaxační poklidný víkend doma u příjemného pečení vánočního cukroví. Info Bc. Gerd Weinlich
víkend 14.–16. 12. VÁNOCE V KRKONOŠÍCH – tradiční vánoční víkend v Krkonoších pro děti od 6 do 14 let. Program víkendu je zaměřen nejen na vánoční zvyky
a obyčeje, ale i na zimní hry, sněhové dovádění, bobování, sešup v tobogánu, netradiční zábavné programy, vyrábění
svíček a nebude chybět ani Vánoční překvapení. Více informací: Bc. Gerd Weinlich.
týden 5.–12. 1. 2013 POMEZKA 2013
Týden pro rodiče s dětmi v Krkonoších. Celotýdenní program plný strašidel a sněhových radovánek. S možností výuky lyžování. V ceně ubytování, strava a program.
Bližší informace: Mgr. Andrea Kulichová.

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO
A ICM PRO MLÁDEŽ
– klub otevřený od 14.30 do 19.30,
začátek turnajů vždy od 16 hodin
středa 5. 12. – TURNAJ V KARETNÍ HŘE
LIGRETTO
úterý 11. 12. – BUBENICKÝ WORKSHOP
NA DJEMBE – pro zájemce (nejen začátečníky) hra na africké bubny, základy, technika a hraní
pondělí 10. 12. – TURNAJ VE STOLNÍ
DESKOVÉ HŘE BLOKUS
čtvrtek 20. 12. – TURNAJ VE STOLNÍM
FOTBÁLKU
pátek 21. 12. – TURNAJ V DESKOVÉ HŘE
OSADNÍCI Z KATANU
Pravidelné aktivity: každé úterý bubnování
s Makčou od 15 hodin, každý pátek deskovky s Danem od 16 hodin.
Více informací na www.decko-nachod.cz.

PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE
A DO NOVÉHO ROKU HLAVNĚ
ZDRAVÍ, LÁSKU A DOSTATEK
VOLNÉHO ČASU. TĚŠÍME SE
NA VIDĚNOU V ROCE 2013.

prosinec 2012

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 6. 12. od 14 hod. „Vánoční koncert“ dechového orchestru žáků ZUŠ z Police n. M. pod vedením svého učitele p. Fialy
čtvrtek 13. 12. od 14 hod. „Vzpomínky z Chorvatska – Brač,
Mostar“, pro nás připravil a promítne p. M. Hlaváč
čtvrtek 20. 12. od 14 hod. posezení u vánočního stromečku
s cukrovím a při poslechu vánočních melodií v podání orchestru A. Rieu
čtvrtek 28. 12. od 14 hod tradiční „SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA“
– přijďte se pobavit, zatančit i zazpívat si za doprovodu hudby
„FRČÍ“ p. F. Čížka. Občerstvení bude zajištěno.
Územní organizace diabetiků v Náchodě pořádá ve středu
5. 12. od 15 hod. „Mikulášskou zábavu“ v klubovně Harmonie 2. Program připravila H. Holá, hudební doprovod „FRČÍ“
F. Čížka.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

Předsednictvo Sdružení zdravotně postižených Náchod zastupující 250ti člennou členskou základnu, přeje všem našim členům, představitelům a pracovníkům Městského úřadu
v Náchodě, zdravotníkům, pracovníkům MěSSS, tisku, pracovníkům Střediska volného Času – Déčka, Policii ČR, Městské policii Náchod, pracovníkům městské knihovny, městského muzea
a všem sympatizantům: Vážíme si Vaší spolupráce, pochopení, pomoci a přejeme Vám nejen v roce 2013 hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů.
Za sdružení: O. Frühaufová, M. Čiháček, B. Řeháková, M. Četveriková, J. Feltl, K. Sýkora, J. Balcarová, M. Bonková, A. Balážová,
L. Vlčková, J. Vondrouš, O. Volhejn, P. Holinský, J. Bartoš.
Naše webové stránky najdete na http://szdp-nachod.cz.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Galerie výtvarného umění v Náchodě pořádá ve svých
prostorách v zámecké jízdárně výstavu Náchodský
výtvarný podzim – 29. přehlídka umění regionu.
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby.
Otevřeno do 6. ledna 2013 denně kromě pondělí
od 9 do 17 hodin. O vánočních svátcích otevřeno denně
včetně pondělí, a to na Štědrý den od 9 do 12 hodin,
31. 12. od 9 do 17 hodin, na Nový rok od 13 do 17 hodin.
Vánoční koncert vokálně-instrumentálního souboru
Musica Viva (dříve Skřivánci) 20. 12. v 18 hodin. Srdečně
zveme na koncert do zámecké jízdárny.
Galerie výtvarného umění v Náchodě
vyhlašuje 7. ročník výtvarné soutěže pro občany
Náchodska – NAŠE Galerie, téma letošního ročníku zní
C´est la vie. Do soutěže budou zařazeny práce patřící
do těchto výtvarných oborů: kresba, malba, grafika
(klasická i počítačová), fotografie (klasická i digitální),
plastika, objekt. Věkové kategorie: děti (do 6 let), děti
(7–14 let), mládež (15–18 let), dospělí. Soutěž je určena
výtvarníkům Náchodska, kteří dosud nevystavovali
v GVUN. Odevzdávání prací: 3.–16. 12. 2012.
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání
cen, proběhne v rámci vernisáže výstavy vybraných
soutěžních prací dne 25. ledna 2013. Podmínky
soutěže a podrobné informace naleznete na webových
stránkách galerie (www.gvun.cz)
nebo na informačních letácích, které si můžete
vyzvednout v Informačním a cestovním centru
v Náchodě nebo přímo v Galerii výtvarného umění
v Náchodě.

KULTURA, CÍRKVE

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, tel. 491 426 223, pouze v úředních hodinách, administrátor Mgr. J. Musil, mobil
606 658 686, e-mail: nachod@ccsh.cz; www: nachod.ccshhk.
cz; Bohoslužby: neděle 8.30 hod; Úřední hodiny: středa 15–17
hod; Kolumbárium je otevřeno denně od 9.00–17.00 hod. Přehled adventních a vánočních bohoslužeb: Neděle 2. 12. v 17 hod
vystoupení u vánočního stromu; Neděle 16. 12. v 19 hod vystoupení náchodských církví v Beránku; Neděle 23. 12. v 8.30 hod
nedělní bohoslužba; Pondělí 24. 12. v 17 hod vánoční troubení z věže; Pondělí 24. 12. v 22 hod. půlnoční bohoslužba; Úterý
25. 12. v 8.30 hod. bohoslužba na Hod Boží vánoční; Neděle 30. 12.
v 8.30 hod. nedělní bohoslužba; Pondělí 31. 12. v 15 hod. rozloučení se starým rokem; Úterý 1. 1. v 8.30 hod. – novoroční bohoslužba.

Římskokatolická farnost

děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409, http://www.nachod.
farnost.cz/, email: farnost.nachod@tiscali.cz. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne
7.30, 9.00; v kostele sv. Michaela pro děti a mládež v ne 10.15.
Společenství mladších manželů, setkání nad Písmem s modlitbou se koná v neděli od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby matek“ vždy 2. neděli v měsíci od 19.30. Farnost Náchod, KDU-ČSL
a společenství mladších manželů Vás zvou na mši sv. při svíčkách a tak trochu jiný mikulášský večer o světle a tmě v sobotu 1. 12. od 18.00 v kostele sv. Vavřince. Příležitost k přijetí svátostí smíření v kostele sv. Vavřince před každou ranní a večerní
mší sv. (kromě 24. a 25. 12.) Mimořádné zpovídání se uskuteční ve dnech od pondělí 17. 12. do soboty 22. 12. od 9.00 do 10.00
a od 15.00 do 18.00. Existuje možnost navštívení nemocných knězem v předvánoční době (nutná tel. domluva). Příležitost ke společnému přijetí svátostí pomazání nemocných bude ve dnech
19., 20. a 21. 12. při mších sv. v kostele sv. Vavřince. Na Štědrý
den 24. 12. mše sv. budou podle pořadu: ve 13.30 v kapli v Žernově; v 15.00 v kostele sv. Vavřince pro rodiny s dětmi; ve 22.00
v kapli v Č. Čermné a v kapli ve Vysokově a ve 24.00 v kostele
sv. Vavřince a v kostele ve Studnici. V kapli v Pavlišově se uskuteční pásmo koled od 22.00. Letos to už je 155 let, kdy se vystavuje o Vánocích v děkanském kostele velký betlém. Máte možnost si ho prohlédnout 25., 26. 12. 2012 a 1. ledna 2013, od 7.00
do 10.30 a od 14.00 do 16.00 kromě času, kdy budou slouženy
mše sv. v 7.30 a 9.00 (cca 45 min.). Na Silvestra 31. 12. a na Slavnost Panny Marie 1. 1. budou mimořádně navíc mše sv. v kostele sv. Vavřince v 15.00.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel. 491 426 712, bohoslužby v neděli v 9.00 hod.
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špreňarova 1053).
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Biblické hodiny se konají po domluvě a ohlašovány jsou v neděli při
shromážděních. Farář M. Bárta.

Církev adventistů sedmého dne

Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel Petr Adame, mobil: 605 874 765,
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohoslužby pravidelně každou so
bot u od 9.30 hodin.

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Staněk,
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Javornic
ký, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bohoslužby v neděli
v 9.30 hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.

Křesťanská společnost Nový Život
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384,
http.//www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.
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KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 4. 12. v dopoledních hodinách.
Ve studovně náchodské knihovny (2. patro) si můžete prezenčně i absenčně zapůjčit čtečku e-knih. Pravidla půjčování
v knihovně nebo na www.mknachod.cz

Náchodská univerzita volného času (NUVČ)
10. 12. Jiří Jakl – „E“ aneb Jak je to s přísadami v potravinách
12. 12. v 17 hodin Životní příběh Boženy Němcové – komponovaný literárně-hudební podvečer – Účinkují: Míla Smetanová, Draga Kratěnová, Helena Ducháčová, Jiří Musil a Ladislav
Skořepa.

Výstavy
Hala
10. 12. – 14.12. Vánoční výstava Děti dětem
17. 12. Vánoční cesta – výstava stacionáře Cesta Náchod
Studovna
7. vánoční výstava spolku SANA 1. – 8. 12. 2012
Keramika, šátky, šperky, výrobky ze dřeva, vlny, drátků, proutí, vánoční dekorace.
Začíná advent, přijďte se inspirovat a udělat si radost.
8. 12. – 5. 1. 2013 Dřevené obrazy Jana Kociána

informuje na prosinec 2012

ve které se stanete skutečnými lovci perel. Od října 2012 do června
2013 máte šanci získávat za přečtené knihy perly. Stačí, objevíte-li speciálně označené knihy, tzv. „perlorodky“, přečtete je a zodpovíte několik otázek. V každé „perlorodce“ je ukryta speciální karta.
Můj literární hrdina – obrázky a objekty z výtvarné soutěže
		Sobota 1. prosince – Den pro dětskou knihu
9.00 – 12.30
Předvánoční ladění s knížkou
Adventní kufřík
Velká vánoční dílna
Představení nových her z Albi
Den otevřených dveří
Kvízy a soutěže
Čertovská/andělská truhla
Po celý prosinec budete moci
půjčovat knížky z truhly,
trávit odpoledne s adventním
kufříkem a při malém
adventním soutěžení.
Podrobné informace o všech
akcích knihovny
najdete na plakátcích
a na www.mknachod.cz.
(Vo)

Dílny
3. 12. v 16 hodin další dílna pro velký holky – Plstěná
Pokud přijdete poprvé,naučíte se základy plstění jehlou a vyrobíte si jednoduché náušnice nebo brož. Pokud jste s námi již zvládli základy plstění, vyrobíte si třeba andělíčka.
Cena kurzu 150 Kč. Je nutno se předem přihlásit (čím dříve, tím
lépe, počet omezen) a zaplatit, aby mohl být nakoupen materiál.
V ceně kurzu je materiál i veškeré další potřebné věci k výrobě
náušnic a brože.

Oddělení pro děti
LOVCI PEREL
Potopme se do hlubin příběhů ... C O K N I H A, T O P E R L A
Navlečte co nejdelší šnůru perel! Milé holky a kluci,
milovníci knížek a příběhu! Nyní se můžete zapojit do celoroční hry,

CANTO

na Porta Musicae 2012
2.–4. 11. se konal již IX. ročník celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta Musicae v Novém Jičíně. Jedná se
o jednu z nejprestižnějších soutěží svého
druhu v rámci ČR, čemuž plně odpovídá
její náročnost.
CANTO (pěvecký sbor ZUŠ Náchod)
na pódiu podalo opravdu skvělý výkon.
Vyzařovala z něj pohoda a dle reakcí gratulantů jsme byli sborem s nejpříjemnější atmosférou vystoupení. Ve velmi vyrovnané konkurenci získalo stříbrné pásmo,
navíc naše členka a houslistka Sára Schumová obdržela zvláštní cenu za vynikající houslové sólo. Zlato nám ostatně uniklo jen o pár desetin bodu.

V rámci soutěže probíhal seminář Klubu sbormistrů ČR, kteří tak tvořili „stínovou porotu“. Největší odměnou pro nás
proto byla slova chvály od mnoha z nich.
Sboru dokonce osobně pogratulovala paní
sbormistryně Eva Šajnerová, ředitelka
sborového studia Permoník Karviná, která je jednou z největších osobností mezi
sbormistry naší republiky.
Soutěž proběhla po organizační stránce na výbornou, prostředí Beskydského
divadla bylo krásné a akustika sálu až nečekaně příjemná. Úvodní i závěrečný koncert, kde bylo možno slyšet např. novojičínské Ondrášky, Komorní sbor Ondrášek
(z absolventek tohoto tělesa) a Šumperské
Motýly, se stal pro soutěžící sbory skutečnou třešničkou na dortu.
Do Nového Jičína se chceme za dva roky
určitě vrátit. Máme mladou a perspektivní partu, která, když vydrží, může na příští Porta Musicae získat i vysněné zlato.
Zbyněk Mokrejš, sbormistr

čerti v knihovně
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prosinec

1. sobota pouze v 16 hodin
2. neděle pouze v 16 hodin

LEGENDÁRNÍ PARTA

2. neděle pouze ve 14 hodin

LEGENDÁRNÍ PARTA (RISE OF GUARDIANS – USA 2012)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
Jejich posláním je chránit děti na celém světě… Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na celém světě radost ze života, dá se dohromady parta superhrdinů, a ta se ho pokusí zastavit. Její členové
jsou skutečně LEGENDÁRNÍ. Animovaný rodinný film ze studia Dream Works – o němž se s předstihem mluví jako o animované události roku a kterému vysloveně sluší 3D provedení… České znění.
Vstupné 150 Kč. Mládeži přístupný.
MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÉ VE FORMÁTU 2D ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

2. neděle pouze v 18 hodin

SEDM PSYCHOPATŮ (SEVEN PSYCHOPATHS – Velká Británie 2012)
Tentokrát unesli špatného psa aneb jak pomoci kamarádovi, který se zoufale snaží dokončit svůj nejnovější scénář, ale kterému chybí inspirace… Colin Farrell, Woody Harrelson, Sam Rockwell
a Christopher Walken v hlavních rolích kriminální komedie. České titulky. Více informací o filmu na http://www.bioscop.cz a na http://www.sevenpsychopaths.com/.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

3. pondělí pouze v 19 hodin
4. úterý pouze v 17 hodin
5. středa pouze v 17 hodin
4. úterý pouze v 19.30 hodin
5. středa pouze v 19.30 hodin

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. ČÁST (TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN – PART 2 – USA 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Poslední díl úspěšné série o osudech Belly, Edwarda a Jacoba ve fantasy romantickém thrilleru, který byl natočen podle knižní předlohy Stephenie Meyerové. V hlavních rolích Kristen Stewartová, Robert Pattinson a Taylor Lautner. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
ARGO (ARGO – USA 2012)
Film byl podfuk, mise byla skutečná… Dramatický thriller o tajné operaci na záchranu šesti rukojmích, která se odehrála v Íránu. Skutečnost, která nebyla známa celá desetiletí. Film režíroval
a hlavní roli v něm ztvárnil Oskarem oceněný Ben Affleck. České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

6. čtvrtek pouze v 17 hodin
7. pátek pouze v 19.30 hodin
9. neděle pouze v 16.30 hodin

ANNA KARENINA (ANNA KARENINA – USA 2012)
Premiéra v ČR!
Epický milostný příběh a nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska… Podle románové předlohy Lva Nikolajeviče Tolstého film natočil režisér Joe Wright a dokázal vytvořit naprosto unikátní
filmový zážitek – tak, jak se mu to podařilo už v adaptacích dalších literárních klasik, v Pýše a předsudku nebo Pokání. V hlavních rolích romantického dramatu Keira Knightley a Jude Law. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

6. čtvrtek pouze v 19.30 hodin
7. pátek pouze v 17 hodin
9. neděle pouze v 19 hodin
10. pondělí pouze v 16.45 hodin

SKYFALL (SKYFALL – Velká Británie/USA 2012)
Daniel Craig opět v roli Jamese Bonda, agenta 007. Jeho nové dobrodružství je již v pořadí dvacáté třetí. V nejnovějším příběhu projde těžkou zkouškou jeho loajalita vůči „M“, kterou dohání její
vlastní minulost. V dalších rolích Helen McCroryová, Javier Bardem, Bérénice Marlohe, Judi Denchová a Ralph Fiennes. České titulky.
Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

8. sobota pouze v 16 hodin

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (ČR – 2012)
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Největší pohádkové dobrodružství letošního podzimu a s ním volné pokračování nejúspěšnějšího českého animovaného rodinného filmu. Prostořeká koza – opět s hlasem Jiřího Lábuse – navštíví svět pohádek a spolu s Kubou, Mácou, se statečnými dětmi Honzíkem a Zuzankou, Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým všichni zjistí, že cesta do pekla může být nejen zábavná, ale může skončit i na nečekaném místě... Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.

9. neděle pouze ve 14 hodin

ASTERIX & OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA
Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii. Jedné malé vesničce se však daří statečně odolávat, ale každým dnem je slabší a slabší… Dobrodružná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

11. úterý pouze v 19.15 hodin

ODPAD MĚSTO SMRT (ČR – 2012)
Příběh filmové adaptace divadelního představení divadla Komedie, odehrávající se v prostředí rozpadajícího města, při jehož sanování se politici nepokrytě dělí o zisky se spekulanty a lobbisty,
a to vše pod ochranou policie. Na vzniku dramatického filmu se podílela samá zvučná jména: Hřebejk, Kopecký, Pařízek, Fassbinder – ten první film režíroval, druhý produkoval, třetí je režisérem
divadelního představení a čtvrtý je autorem filmového scénáře a předlohou pro divadelní představení… Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

12. středa pouze v 19.15 hodin

V TEMNOTĚ (W CIEMNOŚCI – Polsko/Kanada/Německo 2011)
Válečné drama režisérky Agnieszky Hollandové, nominované na Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film. Drama inspirované skutečnými událostmi, které se odehrály za druhé světové války
v Němci okupovaném Lvově, tehdy ještě polském městě, ve kterém žila početná komunita židů… Intenzivní válečné drama protkané osudy skutečných lidí, kteří navzdory svým pokleskům a slabostem chtějí za každou cenu především to, co my považujeme za samozřejmé: Žít! České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

11. úterý pouze v 17 hodin
12. středa pouze v 17 hodin

OUI, ŠÉFE! (COMME UN CHEF – Francie/Španělsko 2012)

13. čtvrtek pouze v 0.01 hodin – 3D
13. čtvrtek pouze v 18 hodin – 2D
14. pátek pouze v 16.30 hodin – 3D
14. pátek pouze v 19.45 hodin – 2D
15. sobota pouze v 15 hodin – 3D
16. neděle pouze v 18.30 hodin – 2D
17. pondělí pouze 16.30 hodin – 2D
18. úterý pouze v 16.30 hodin – 3D
19. středa pouze v 16.30 hodin – 3D
20. čtvrtek pouze v 16.30 hodin – 2D
21. pátek pouze v 19.30 hodin – 2D
22. sobota pouze v 19 hodin – 3D
23. neděle pouze v 19 hodin – 2D

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA (THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY – USA 2012)

16. neděle pouze ve 14 hodin

HOTEL TRANSYLVÁNIE

Je talentovaným kuchařem a ctitelem velkého kuchařského umění. Sní o úspěchu a o tom, že si jednoho dne otevře vlastní restauraci. A život se mu změní ve chvíli, kdy mu cestu zkříží slavný šéfkuchař… V hlavní roli komedie Jean Reno a Michaël Youn. České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.
Premiéra v ČR i v celém světě!!!
První díl trilogie filmových adaptací J.R.R. Tolkiena Hobit. Dobrodružné fantasy, odehrávající se ve Středozemi 60 let před „Pánem prstenů… Bilbo Pytlík na dobrodružné výpravě, jejímž cílem
je znovu si nárokovat ztracené trpasličí království Erobor, o které hobity připravil drak Šmak. Bilba nečekaně osloví čaroděj Gandalf Šedý, díky kterému se ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků v čele s legendárním bojovníkem Thorinem. Cesta do divočiny vede přes tajemné země, kde se to hemží zlobry, skřety a kouzelníky… Režie se znovu ujal „odborník na Toliena“ Peter Jackson,
v hlavních rolích Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, James Nesbitt a Ken Stott. Film promítáme v českém znění i s českými titulky, ve verzi 2D i 3D s brýlemi!
Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.

Kam jezdí strašidla slavit narozeniny??? Drákula není jen princem temnoty, ale je také vlastníkem luxusního pěti hvězdičkového hotelu Transylvánie, kde se mohou všechna světová monstra dostat daleko od všech smrtelníků a být jen „sami sebou“ v bezpečném prostředí bez lidí. Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.
17. pondělí pouze v 19.45 hodin

SVATÁ ČTVEŘICE
Tohle si od Viewegha nepřečtete (knižně to nevyšlo), to musíte vidět! Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat u režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala Viewegha. Ti spolu stvořili příběh o dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky poměrně originálním způsobem… Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

18. úterý pouze v 19.45 hodin

CESTA DO LESA
Volné pokračování filmu Cesta z města režiséra Tomáše Vorla. Oslava české krajiny a přírodních živlů, kteří čelí agresivitě měst… V hlavních rolích lesní „trochu drsnější“ komedie Tomáš Vorel
Jr., Anna Linhartová, Tomáš Hanák, Bára Schlesinger, Bolek Polívka, Eva Holubová, Jiří Schmitzer a další. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

19. středa pouze v 19.45 hodin

VE STÍNU (ČR– 2012)
Napínavý kriminální thriller, v němž se vyšetřování malého vloupání postupně mění ve velký případ, který má nejen překvapivé rozuzlení, ale ve svém důsledku zasáhne do osudů hlavních hrdinů a jejich blízkých více, než by se dalo čekat. Hlavní role vytvořili Ivan Trojan a Sebastian Koch. Podle scénáře Marka Epsteina film natočil režisér David Ondříček. Film reprezentuje ČR v boji
o Oscara za rok 2012. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

22. sobota pouze ve 14.30 hodin

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU (ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT – USA 2012)
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je zase zpět! Oblíbenou mamutí rodinku Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta uvidíte v dalších napínavých dobrodružstvích... Film je uváděn v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

23. neděle pouze ve 14.30 hodin

MADAGASKAR 3
Vaši oblíbení trosečníci se vrací!!! Aby se dostali domů, jsou ochotní hodně riskovat a udělají pro to absolutně cokoliv... Animovaná komedie ze studia Dream Works, uváděná v českém znění.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

21. pátek pouze v 17 hodin – 3D
22. sobota pouze v 16.30 hodin – 2D
23. neděle pouze v 16.30 hodin – 3D
25. úterý pouze v 16 hodin – 2D 26.
středa pouze v 16 hodin – 3D

PÍ A JEHO ŽIVOT
Premiéra v ČR!
Neuvěřitelné dobrodružství… Chlapec, tygr a moře. To jsou hlavní hrdinové neuvěřitelného příběhu, který nejprve převálcoval svět knihou (knižní předloha Yanna Martela), a teď se to chystá zopakovat filmovou verzí. Předpoklady má obrovské, režie se totiž ujal oscarový Ang Lee, tvůrce legendárního Tygra a draka. Vzrušující výpravné dobrodružství plné magických obrazů a provokativních témat v příběhu, který se odehrává na ploše tří kontinentů, dvou oceánů a bohaté imaginace… Film uvádíme v českém znění i s českými titulky.
Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.

24. pondělí – ŠTĚDRÝ DEN
– pouze v 10 hodin

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI! Republiková předpremiéra!
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají života u korálového útesu. Jednoho dne je však uloví pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného akvária v Dubai. Želvy se ovšem jen tak
nevzdávají a za pomoci svých mláďátek Rickyho a Elly jsou rozhodnuti dokázat nemožné a dostat se zpět na svobodu. Rodinný animovaný dobrodružný film, uváděný v českém znění.
Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

27. čtvrtek pouze v 18 hodin
28. pátek pouze v 18 hodin
29. sobota 17 a 19.30 hodin

JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL
Premiéra v ČR!
Právo má své meze. On nemá žádné… Jack Reacher je jako duch. Bývalého vojenského vyšetřovatele najdete jen tehdy, kdy chce on sám být nalezen. Objevuje se u případů, které potvrzují, že spravedlnost je slepá, a pro jejich vyřešení neváhá ignorovat zákony své země. Drsný hrdina z bestsellerů spisovatele Lee Childa se konečně objeví na plátnech kin. V hlavní roli opravdu napínavého
thrilleru Tom Cruise. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

27. čtvrtek pouze v 16 hodin – 3D
28. pátek pouze v 16 hodin – 2D
29. sobota pouze v 15 hodin – 2D
25. úterý pouze v 18.30 hodin – 3D
26. středa pouze v 18.30 hodin – 2D
30. neděle pouze v 17 hodin – 3D

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 (SAMMY‘S AVONTUREN 2 – Belgie 2012)

Premiéra v ČR!

Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 90 Kč. Mládeži přístupný.

LEDEN 2013
1. úterý pouze v 17 hodin – 3D

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA

30. neděle pouze v 15 hodin

REBELKA

První díl trilogie filmových adaptací J.R.R. Tolkiena Hobit. Dobrodružné fantasy, odehrávající se ve Středozemi 60 let před „Pánem prstenů… Film promítáme v českém znění i s českými titulky,
ve verzi 2D i 3D s brýlemi! Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.
Od pradávných dob se v drsném a tajemstvím opředeném Skotsku vyprávějí legendy o velkolepých bitvách a hrdinských skutcích. Jednou takovou legendou je i příběh odvážné princezny Meridy,
která se vzepře tradici a vezme svůj osud do vlastních rukou... Animovaný rodinný film ze studia Pixar, uváděný v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

LEDEN 2013
1. úterý pouze v 15.30 hodin
2. středa pouze v 15.30 hodin

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
Největší pohádkové dobrodružství letošního podzimu a s ním volné pokračování nejúspěšnějšího českého animovaného rodinného filmu. Prostořeká koza – opět s hlasem Jiřího Lábuse – navštíví svět pohádek a spolu s Kubou, Mácou, se statečnými dětmi Honzíkem a Zuzankou, Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým všichni zjistí, že cesta do pekla může být nejen zábavná, ale může skončit i na nečekaném místě... Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany
•Strážní fyzická ochrana objektů•Veškerá činnost týkající se organizačních
záležitostí v požární ochraně •Detektivní služby
•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích,
protipožárních a kamerových systémů
JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01 Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com
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Kolárovo divadlo, Police nad Metují

Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec

Hra

Dan Bárta

& Robert Balzar

o manželství

Trio

25.2.2013

12.4.2013

Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec

Divadlo Dr. J. Čížka, Náchod

Ženy

Bratři

přežijí!

Ebenové

5 Kč z každé prodané vstupenky
je věnováno Domovu Svatého Josefa

Předprodejní místa kulturní sezóny

19.4.2013

Náchodský SWING uvádí 2012/2013

Kolárovo divadlo Police nad Metují
Monology

Vagíny

Náchod
Informační centrum
(Kamenice 144, tel.: 491 420 420)

Nové Město nad Metují
Informační centrum
(Husovo náměstí 1225, tel.: 491 472 119)

Česká Skalice
Informační centrum
(T. G. Masaryka 33, tel.: 491 453 870)

Broumov
Informační centrum
(Mírové náměstí 56, tel.: 491 524 168)

Hronov
Cestovní agentura Martincová
(Jiráskova 320, tel.: 606 111 413)

Teplice nad Metují
(Horní 13,
tel.: 491 581 197)

Červený Kostelec
Informační centrum
(5. května 603, tel.: 721 727 584)

Police nad Metují
Informační centrum
(Masarykovo náměstí 75, tel.: 491 421 501)

Trutnov
(Krakonošovo náměstí 72,
tel.: 499 818 245)

Naši významní partneři:

vstupenky on line

www.kupvstupenku.cz

17. 5. 2013

Zámek Nové Město nad Metují

Two

Voices

Mediální partneři
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