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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v lednu
Úterý
7. 1. 2014
v 19.00 hodin

Milan Kundera: Jakub a jeho pán
– pocta Denisi Diderotovi
Divadlo Bez zábradlí
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 380, 360, 340 Kč
Předprodej od 9. 12. 2013

Čtvrtek
9. 1. 2014
v 19.00 hodin

Záskok
Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné: 330, 300, 280 Kč
Předprodej od 20. 11. 2013

Sobota
11. 1. 2014
ve 20.00 hodin

Ples Roztančený Beránek
Vstupné: 140 Kč s místenkou,
120 Kč bez místenky
Předprodej od 16. 12. 2013

Neděle
12. 1. 2014
v 16.00 hodin
SLEVA

Police Symphony Orchestra
Host: Petr Janda
Vstupné: 170 Kč v předprodeji,
200 Kč na místě
Předprodej od 19. 11. 2013

Čtvrtek
16. 1. 2014
v 19.00 hodin

Via Baltica aneb pobaltskými zeměmi
z Čech do St. Petěrburgu
Dia show Ondřeje Valáška
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 16. 12. 2013

Středa
22. 1. 2014
v 19.00 hodin
SLEVA

Dechový kvintet Filharmonie
Hradec Králové
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 110, 90, 80 Kč
Předprodej od 9. 12. 2013

Neděle
26. 1. 2014
v 19.00 hodin

Malina Brothers
– koncert ke křtu nové desky
Vstupné: 150 Kč v předprodeji,
180 Kč na místě
Předprodej od 19. 11. 2013

Další pořady
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
3. 1. 2014
v 19.00 hodin

Divadelní představení Koule
Pořádá Savage Company, s. r. o.
Předprodej vstupenek
na www.kupvstupenku.cz.

10. 1. 2014
ve 20.00 hodin

Ples Střední odborné školy sociální
– Evangelická akademie
Pořádá Střední odborná škola sociální
– Evangelická akademie

18. 1. 2014
ve 20.00 hodin

Ples Střední Průmyslové školy
stavební Náchod
Pořádá Průmyslová škola stavební

25. 1. 2014
ve 20.00 hodin

Ples Jiráskova gymnázia v Náchodě
Pořádá Nadace Jiráskova Gymnázia

Milan Kundera: Jakub a jeho pán – pocta Denisi Diderotovi
Divadlo Bez zábradlí. Režie: Ivan Rajmont. Hrají: Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Veronika Freimanová, Josef Carda, Zdeněk Žák,
Dana Morávková, Petr Pospíchal, Kateřina Janečková, Martin Kubačák
Nejslavnější český Jakub a jeho pán – Jiří Bartoška a Karel Heřmánek – skládají po třiceti letech opět hold Denisi Diderotovi, neméně
slavnému Milanu Kunderovi, ale hlavně divadlu, které nepostrádá šarm a vtip! Vtipná, hravá, moudrá i jízlivá variace na Diderotův román
Jakub Fatalista. Setkání dvou epoch, dvou žánrů, dvou autorů, nezapomenutelného sluhy Jakuba a jeho pána. Příběh o přátelství, lásce,
zradě a také o cestě. Putování za tím, kdo jsme a co určuje naše kroky.

Via Baltica aneb pobaltskými zeměmi z Čech do St. Petěrburgu
Přednáška posluchače a diváky zavede na sever východní Evropy, kde budou mít možnost poznat a dovědět se mnohé informace
o současném životě, historii a přírodních krásách, či jiných zajímavostech převážně pobaltských států, jimiž jsou Litva, Lotyšsko a Estonsko.
Avšak na cestě k „severovýchodu“ nelze opominout alespoň malou zastávku v Polsku, než se skrze baltské státy dostaneme nakonec cesty,
do Ruska, do St. Petěrburgu.

Malina Brothers – Koncert ke křtu nové desky
Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá Tráva), kytarista Pavel (Žalman a spol.) a houslista Josef (Cop), se společně sešli na pódiu
v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers, ke kterému přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál Kvintet). Všechny
zmíněné muzikanty dohromady pojí rodné město Náchod a vztah k podobným hudebním žánrům. Repertoár je sestaven z písní, na kterých
muzikanti od malička vyrůstali. Např. písně Krise Kristoffersona, přetextované do češtiny Mirkem „Skunkem“ Jarošem, které později
nazpíval Wabi Daněk na své desky „Nech svět ať se točí dál“ a „Život běží dál“, které produkoval Luboš Malina. Do repertoáru se také
promítá vliv bluegrassu a irské hudby, převážně patrné v instrumentálních skladbách. Zajímavostí je také např. Skočná Bedřicha Smetany
v úpravě Luboše Maliny.

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

Výročí v Náchodě
v roce 2014
Náchodský
zpravodaj
leden 2014

Město Náchod se v roce 2013 pyšnilo titulem Evropské město sportu. V letošním
roce bude naše město slavit řadu výročí,
která si budou připomínat různé náchodské organizace a zařízení. Město Náchod
si připomene ta velká a známá pro každého občana a na jejich zajištění se bude podílet společně s akciovou společností Beránek Náchod.
A která výročí, že to jsou?
760 let od první písemné zmínky
o Náchodě
110 let otevření náchodské radnice
100 let Městského divadla Náchod
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V následujících řádcích si vám dovolím
nastínit připravované akce k uvedeným
výročím ve městě. Budeme velmi potěšeni, tím myslím nejen sebe, ale především
vedení města a všechny své kolegy, kteří
se na přípravách již dnes podílejí, pokud
tato výročí oslavíte s námi.
Nový rok 1. 1. 2014 jsme zahájili již tradičním novoročním ohňostrojem na Masarykově náměstí v 18.00 hodin.
O sobotách 18. ledna a 26. dubna 2014
proběhnou „Dny otevřených dveří budovy
radnice“, která tímto oslaví 110 let od svého otevření. Ti, kteří zavítají v uvedené
dny do budovy radnice na Masarykově náměstí, si budou moci prohlédnout prostory, kam se návštěvníci během roku běžně nedostanou. Prohlídky budou probíhat
s odborným výkladem a to vždy od 13.00
do 17.00 hodin. Součástí prohlídky bude
i výstava dobových fotografií.
V přízemí budovy radnice nebude chybět možnost zakoupit upomínkové předměty k uvedenému výročí.
V únoru proběhne v městském divadle
koncert Lenky Filipové a Reprezentační ples Města Náchoda a Primátoru, a. s.
a Beránku Náchod, a. s., na kterém vystoupí zpěvačka Ilona Csaková a Naďa Urbánková.
V měsíci dubnu budete moci navštívit Den otevřeních dveří Městského divadla dr. J. Čížka (26. 4. 2014) a na znamení oslav bude uspořádán slavnostní večer
s vystoupením náchodských ochotníků.
V květnu se můžete těšit na koncert
skupiny Čechomor s hosty, který se bude
konat v městském divadle. Dále se můžete
těšit na Náchodské májování s ohňostrojem a jako již tradičně se uskuteční studentský festival Náchodská Prima sezona
a festival komorní hudby Camerata Nova

Náchod, které za finančního přispění Města Náchoda pořádá organizace Náchodská
Prima sezona o.p.s. Během studentského
festivalu bude slavnostně odhalena lavička Josefa Škvoreckého, která bude umístěna na Masarykově náměstí vedle kašny.
V měsíci červnu jsme pro vás připravili hlavní den oslav, který bude věnovaný
760. výročí první písemné zmínky o Náchodě. Vystoupí místní hudební skupiny
a žáci mateřských a základních náchodských škol, nebude chybět přivítání družiny rytíře Hrona. Masarykovo náměstí
ožije ukázkami tradiční řemeslné výroby, slavnosti oživí šermíři, kejklíři a mnoho dalších atrakcí. Hlavní den oslav vyvrcholí vystoupením zpěváka Petra Koláře.
V červnu se navíc můžete těšit i na koncert zpěvačky Anny K, který proběhne
v městském divadle.
V září na náchodském zámku se konají tradiční Náchodské Kuronské slavnosti
s řemeslnými trhy, jejichž hlavním hostem bude vedle vévody Kuronského s družinou zpěvák Václav Neckář a jeho Bacily.
V měsíci říjnu pro vás připravujeme
koncert Tomáše Kluse, který se uskuteční
opět v městském divadle.
Během roku položíme pomník spisovatele Josefa Škvoreckého na hrob rodiny
Škvoreckých. V prosinci zakončíme celou
sérií akcí vánočním koncertem.
Jak vidíte, je toho opravdu hodně a je
docela možné, že se nám do lednového
úvodníku nevešlo úplně všechno. Proto pečlivě celý rok sledujte náš web ww.
mestonachod.cz, výlepové plochy. Budeme slavit neustále a na každém kroku,
bez vás by to však nebyla pořádná oslava!
Ke všem zmíněným výročím budou
zhotoveny různé upomínkové předměty
(např. pamětní mince, skleničky, publikace a brožury). Už nyní je v prodeji kalendář „Náchodské osobnosti“, který je také
věnovaný uvedenému výročí. Můžete si
ho zakoupit v Městském informačním
centru v přízemí budovy radnice.
Všem občanům, a věřím, že i návštěvníkům plánovaných akcí, přeji vše dobré
v novém roce.
Roman Toušek
vedoucí oddělení kultury,
sportu a cestovního ruchu
MěÚ Náchod
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 26. 11. 2013

Jednání rady města se
zúčastnilo osm radních,
později všech devět.
Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy MŠ Vančurova,
ZŠ Drtinovo nám., ZŠ Pavlišovská
a SVČ Déčko
8-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy
příspěvkových organizací MŠ Vančurova
(www.msvancurovanachod.cz), ZŠ Drtinovo náměstí (www.zs-staremesto.estranky.cz), ZŠ Pavlišovská (www.skolababi.webnode.cz) a Střediska volného času Déčko
(http://deckonachod.cz/).
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností COGNITIO, s. r. o.,
na pronájem části pozemkové parcely
č. 1162/1 na parkovišti vedle polikliniky
pro parkování motorového vozidla. 8-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 2177, díl č. 8 ve dvoře mezi
domy v ulici Palachova, Němcové a Pražská za účelem umístění montované garáže o výměře 18 m2.
7-0-1
RM souhlasila se zveřejněním záměru
přenechat společnosti RWE Energo, s. r. o.,
Teplárna Náchod, do bezplatného užívání
část pozemkové parcely č. 728/3 před budovou v ulici Plhovské pro parkování motorových vozidel recipročně za využívání
pozemku městem.
8-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout společnosti Česká pošta, s. p., Praha, část pozemkové parcely
č. 416/28 v ulici Václavické na sídlišti
Branka za účelem umístění doručovací
(poštovní) schránky.
8-0-0
RM souhlasila se záměrem uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene se
společností RWE GasNet, s. r. o. Plynárenské zařízení je umístěno na pozemkové
parcele č. 1318 na Pavlišově.
8-0-0
RM schválila zveřejnění záměru prodeje
bytové jednotky 1+1 v domě čp. 801 v Janáčkově ulici o výměře 51,37 m2. 9-0-0
RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt v domě čp.
294 v ulici Borské a se zveřejněním inzerátu v tisku.
9-0-0
RM schválila cenovou nabídku firmy
TS Náchod, s. r. o. na rozšíření veřejného osvětlení v parku před budovou soudu v Palachově ulici.
9-0-0
Zadání zpracování pasportu veřejného
osvětlení do roku 2014
9-0-0
RM uložila odboru správy majetku a financování vystavit objednávku TS Náchod, s. r. o. na zpracování pasportu ve-
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řejného osvětlení s termínem dokončení
do 30. 6. 2014.
RM uložila Technickým službám Náchod, s. r. o. a odboru investic a rozvoje
města předkládat veškeré změny a nově
budované veřejné osvětlení po zaměření
neprodleně odboru správy majetku a financování, který bude garantem údržby pasportu veřejného osvětlení pro další období.
RM uložila odboru správy majetku a financování zahrnout položku zpracování
pasportu do návrhu rozpočtu 2014.
Zateplení MŠ Myslbekova
v Náchodě
9-0-0
RM vzala na vědomí zprávu o navýšení ceny díla z důvodu změny technologie
bourání oken při realizaci zateplení MŠ
Myslbekova a souhlasila s uzavřením dodatku na 190 424,34 Kč bez DPH.
Projekt „Veřejná prostranství Náchod
– sportovní hřiště“
9-0-0
RM schválila podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Veřejná prostranství Náchod – sportovní hřiště“, číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08902.
Stavební úpravy bytového domu č.p.
269, Duhová ul.
9-0-0
RM schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo uzavřené se společností BROUMSTAV, s. r. o., Broumov – Nové
Město, na akci „Stavební úpravy bytového domu č. p. 269, Duhová ul., Náchod“
konkrétně na stavební úpravy balkonů.
Dodatek řeší prodloužení termínu ukončení prací a předání a převzetí díla, méněpráce a vícepráce vzniklé při realizaci stavebních úprav terasy v 10. patře.
Výměna střešní krytiny na budově
Déčka čp. 243 v Zámecké ulici
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
ke smlouvě o dílo se společností BÁČA,
Polička, s. r. o., Polička. Dodatek řeší méně
práce na straně dodavatele.
Den učitelů 2014
9-0-0
RM revokovala své usnesení ze dne 29.
10. 2013 a schválila akci „Den učitelů",
která se bude konat v březnu 2014 a zařazení této akce do rozpočtu města pro
rok 2014.
Prožitková zahrada MŠ Vančurova
v Náchodě
9-0-0
RM schválila výzvu a zadávací podmínky veřejné zakázky „Prožitková zahrada
MŠ Vančurova v Náchodě“, která je realizována v rámci stejnojmenného projektu
a souhlasila se zapracováním případných
připomínek právníka do smlouvy o dílo
a Státního fondu životního prostředí ČR
do kompletní zadávací dokumentace.
Odvoz suti z demolice objektu zařízení
staveniště na SUN
9-0-0
RM schválila nabídku firmy BEZEDOS,
s. r. o., Velké Poříčí a uzavření objednávky s touto firmou s termínem plnění do
13. 12. 2013.
Stavební úpravy bytového domu

č. p. 269, Duhová ul.
– výměna stoupaček
9-0-0
RM schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo uzavřené se společností MATEX HK, s. r. o., Hradec Králové,
na akci „Stavební úpravy bytového domu
č.p. 269, Duhová ul., Náchod“ konkrétně
výměnu stoupaček realizovanou v rámci
tohoto projektu. Dodatek řeší méněpráce.
Schválení tisku brožury
Náchodská radnice
9-0-0
RM schválila tisk brožury Náchodská
radnice v nákladu 1000 ks a její prodejní
cenu ve výši 50 Kč/ks včetně DPH.
Zateplení ZŠ 1. Máje, MŠ Alšova a MŠ
Havlíčkova v Náchodě – dodatky 9-0-0
RM vzala na vědomí zprávu o navýšení ceny jednotlivých akcí a souhlasila
s uzavřením dodatků.

TELEGRAFICKY:

RM neschválila, aby se Město Náchod
stalo hlavním pořadatelem MČR a Mezinárodní soutěže v akrobatickém rokenrolu. Současně radní deklarovali i nadále
zájem o konání této akce a jsou připraveni jednat o její případné finanční podpoře.
8-0-1
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova. Jedná se o smlouvu
mezi Královéhradeckým krajem a Městem
Náchod, jejímž předmětem je poskytnutí
odměny městu Náchod ve výši 98.750 Kč
za administraci krajského Programu obnovy venkova pro obce ve správním obvodu městského úřadu Náchod.
9-0-0
RM schválila změnu Organizačního
řádu MěÚ Náchod v souvislosti se vznikem oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu Odboru sociálních věcí a školství MěÚ Náchod s účinností od 27. 11.
2013.
9-0-0
RM stanovila dle zákona o obcích celkový počet zaměstnanců města zařazených
v MěÚ na 156 s účinností od 27. 11. 2013.		
9-0-0
RM vzala na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 20. 11. 2013.
9-0-0
RM souhlasila s umístěním čtyř reklamních tabulí firmy INTOP, spol. s r.o., pro
lepší orientaci zajíždějících nákladních
vozidel v souvislosti s výstavbou nové
okružní křižovatky v Bělovsi.
9-0-0
RM schválila posudek pracovní skupiny
komise životního prostředí a čistoty města a souhlasila, aby Město Náchod podalo
žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny.
9-0-0
RM vzala na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 20. 11. 2013. 9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Podpora se týká projektu vybavení sběrného
dvora.
9-0-0

leden 2014
Rada města 10. 12. 2013

Jednání rady města se zúčastnilo sedm, později osm radních, jeden byl omluven.
Výroční zprávy ZŠ a ZUŠ.
RM vzala na vědomí výroční zprávy
příspěvkových organizací ZŠ TGM (www.
zstgmnachod.cz), ZŠ Komenského (www.
komenskehozsnachod.cz), ZŠ Náchod-Plhov (www.zsplhov.cz), ZŠ 1. Máje (www.
zsbeloves.cz) a Základní umělecké školy
Náchod (www.zusnachod.cz).
7-0-0
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě uzavřené se společností RWE Energo, s. r. o. Dodatkem se
společnosti RWE Energo, s. r. o., předává
do pronájmu výměníková stanice č. 32,
která je umístěná v budově čp. 335 v Kladské ulici v Náchodě. Dodatek se uzavírá
s účinností od 1. 1. 2014.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě uzavřené s Evangelickou akademií. Dodatkem se přenechávají do pronájmu Evangelické akademii další prostory o výměře 244,67 m2 v budově
čp. 335 v ulici Kladské. Dodatek se uzavírá s účinností od 1. 1. 2014.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a. s. Dodatkem se
snižuje počet pronajatých stavebních parcel a upravuje se výše nájemného. 7-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o. Dodatkem se mění platnost smlouvy na pronájem pozemkových parcel v k. ú. Rtyně
v Podkrkonoší do 31. 12. 2015. Dále se
mění výše nájemného z důvodu, že les je
vytěžen a bude probíhat výsadba nových
stromků.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností Lesy města Náchoda, spol. s r. o., na pronájem pozemkové
parcely č. 674/1 v místě stavby cyklostezky Náchod-Babí, za účelem odborného lesního a mysliveckého hospodaření. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
31. 12. 2015.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením Smlouvy
o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
se společností InterCora, spol. s r. o. Břemenem budou zasaženy pozemkové parcely č. 734/7 a č. 646/2 v Bělovsi o výměře
26,5 m² potřebné pro vybudování výjezdu z parkoviště před obchodním domem
Kaufland na komunikaci I/33.
7-0-0
Veřejná zakázka „Sadové úpravy
parku u nádraží v Náchodě“
7-0-0
RM schválila výzvu a zadávací podmínky veřejné zakázky „Sadové úpravy parku u nádraží v Náchodě“, která je realizována v rámci stejnojmenného projektu
a souhlasila se zapracováním případných
připomínek právníka do smlouvy o dílo.
Projekt „Vybavení sběrného
dvora v Náchodě“
7-0-0

ZPRÁVY Z RADNICE
RM souhlasila s uzavřením Smlouvy
o výpůjčce se společností Technické služby Náchod, s. r. o. v rámci projektu „Vybavení sběrného dvora v Náchodě“. Smlouva
o výpůjčce se týká samojízdného pracovního stroje – teleskopického manipulátoru MERLO, typ F 28 TDT, diesel, zelené barvy.
RM souhlasila s uzavřením Smlouvy
o výpůjčce se společností Technické služby Náchod, s. r. o. v rámci projektu „Vybavení sběrného dvora v Náchodě“. Smlouva
o výpůjčce se týká sběrny nebezpečného
odpadu (mobilní ekosklad), 5 ks kontejnerů výšky 1770 mm, 5 ks kontejnerů výšky 1200 mm, buňky pro obsluhu sběrného dvora a váhy na odpad (nadúrovňová
mostová váha).
Uvítací billboardy
7-0-0
RM schválila Smlouvu o vytvoření díla
a poskytnutí licence a její uzavření s autorem nejlepšího návrhu v rámci Veřejné soutěže o vytvoření grafického návrhu
uvítacího billboardu/panelu Evropského
města Náchod – Kudowa Zdrój.
Výstavba rodinných domů
nad nemocnicí
7-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci
na výběrové řízení na dodavatele stavby
v rámci projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí – Náchod, Podmiňující výstavba
komunikací a inženýrských sítí“ a souhlasila se zapracováním případných připomínek Centra pro regionální rozvoj ČR do zadávací dokumentace.
RM souhlasila s předložením žádosti tohoto projektu na úpravu přístupové komunikace k Domovu pro seniory MARIE
a sítě u této komunikace do kontinuální
výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda
– problémová zóna u nemocnice“.
RM souhlasila se spolufinancováním
projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí –
Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" na úpravu přístupové komunikace k Domovu pro seniory
MARIE a sítě u této komunikace ve výši
rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši 15 % celkových
způsobilých výdajů a dále souhlasí s financováním 100 % případných nezpůsobilých výdajů projektu.
Projekt „Vybavení sběrného
dvora v Náchodě“ – drtič odpadu 8-0-0
RM schválila odstoupení od kupní
smlouvy ze dne 18. 10. 2013 se společností ENERGREEN PROJEKT, s. r. o. na dodávku drtiče odpadu v rámci uvedeného projektu z důvodu nedodržení termínu jeho
dodání.
Prohlášení Evropské město
Náchod – Kudowa Zdrój
8-0-0
RM souhlasila s textem Prohlášení Evropského města Kudowa Zdrój – Náchod
a pověřila starostu města Jana Birke jeho
podpisem. Více na str. 8.

TELEGRAFICKY:

RM souhlasila s uzavřením dodatku
smlouvy o dílo na změnu rozsahu prací (méněpráce) veřejné zakázky „Oprava
střechy ZŠ Staré Město nad Metují“ se společností GOS CZ, s. r. o., Trutnov. 5-0-0
RM vzala na vědomí seznam užití znaku města Náchoda na kulturní a sportovní akce v období r. 2011–2013.
7-0-0
RM schválila do již schválené částky
na realizaci oslav výročí v roce 2014 navýšení, a to o 209.000 Kč. Celková částka tak bude činit 709.000 Kč. Tato změna
bude doplněna do rozpočtu města 2014.		
7-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nádob na tříděný odpad mezi městem Náchod a společností EKO-KOM, a. s.,
jež nahradí dosud uzavřené jednotlivé
smlouvy.
7-0-0
RM revokovala své usnesení o zakoupení čtyř souprav bezpečnostních vodítek pro MŠ Komenského a na základě výsledků zkušebního provozu nesouhlasila
s jejich zakoupením.
8-0-0

Náchodská radnice

se dočkala
bezbariérového přístupu
Od července letošního roku probíhaly
úpravy budovy náchodské radnice na Masarykově náměstí tak, aby se stala budovou lépe dostupnou pro všechny občany.
Firma Elektro Mosev, spol. s r. o., Hradec Králové vybudovala v zadní části objektu směrem do ulice Krámské, která
také prošlacelkovou rekonstrukcí, moderní výtah.
Investice v hodnotě 2.670.000 Kč byla
hrazena přímo z rozpočtu města Náchoda. Od poloviny prosince loňského roku
tak můžete využít bezbariérový přístup
do budovy radnice ze zadní části z ulice
Krámské.
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KRONIKA, ŠKOLY

KRONIKA
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V listopadu 2013 se narodili:
3. 11.
		
5. 11.
6. 11.
7. 11.
8. 11.
18. 11.
		

Adéla Žďárská
Tereza Venclová
Šimon Jan Maršík
Filip Sedláček
Alex Putnoki
Dominik Bureš
Viktor Hodan
Ema Jindřiška Hvězdová

25. 11. Filip Simon
		 Viktorie Suchá
30. 11. Kryštof Křenovský

V listopadu 2013 byli oddáni:
1. 11. Jan Jirman, Velké Poříčí
Eliška Gerčáková, Velké Poříčí
15. 11. Jiří Cohorna, Náchod
		 Lucie Antošová, Náchod

Střední odborná škola sociální-EA
v Náchodě pomáhá lidem z nejchudších

1. tříd
Zápis do
základních škol
Zápis do 1. tříd náchodských základních škol pro školní rok 2014/2015
se koná ve čtvrtek 6. února a v pátek
7. února 2014 od 14 do 17 hodin.
Při zápisu je třeba předložit rodný
list dítěte.

ACADEMIA MERCURII
na cestě do Asie

S projektem Comenius
tentokrát do Istanbulu a Yalovy

zemí světa

Žáci a učitelé Střední odborné školy
sociální-EA v Náchodě se zapojili do celosvětového projektu FAIR TRADE, česky
„férový obchod“. Není to náhoda, že se
právě náchodská sociální škola zapojila
do tohoto projektu, protože v sobě obnáší významnou sociální pomoc lidem z nejchudších zemí světa.
Podstatou projektu je prodávat zboží,
které bylo vypěstováno nebo vyrobeno
v chudých zemích Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky, za které dostanou výrobci, převážně zemědělci, spravedlivou odměnu, za ní mohou mít čistou vodu, školu
pro své děti, léky a další nejpotřebnější
věci pro život.
Žáci a učitelé nashromáždili potřebné
informace o projektu a hned se s nadšením zapojili. Nejprve nakoupili z vlastních
zdrojů potraviny se značkou FAIRTRADE
jako například kávu, čokolády, kakao či
čaj. Dnes už je každý čtvrtek o velké pře-

stávce připraven malý stánek se zbožím
z dalekých chudých zemí, kde si učitelé
a žáci nakupují férové výrobky či si mohou dát teplou kávu, čokoládu nebo čaj.
Náchodská sociální škola se v tuto chvíli uchází o statut „férová škola“. V listopadu její žáci odjeli do Prahy na přednášku
o pracovních podmínkách a o zpracování kakaa v chudých zemích. Zajímavostí
je, že přednášející byla přímo družstevnice z Ghany.
Poslední akcí školy v rámci programu
„férová škola“ je výstava v prostorách
školy s informačními panely zapůjčenými od Ekumenické akademie Praha. Výstava byla zahájena 21. listopadu vernisáží, při níž žákyně 2. ročníku Hana Ryšavá
a Kateřina Kárová nabízely chutné občerstvení. Slavnostní pásku přestřihl ředitel školy Mgr. David Hanuš. Tato výstava na téma: „S fair trade můžeš změnit
svět“trvá doposud.
David Hanuš

Proč se mešitě Sultána Ahmeda říká
Modrá mešita? Proč má křesťanský chrám
Boží Moudrosti, Hagia Sophia, minarety? Čemu říkají místní obyvatelé „potopený zámek“ a koho nazývají Otec Turek
– Atatürk? Co tvoří hranici mezi Evropou
a Asií v Istanbulu a jaké to je jí překročit?
Kolikrát denně se ozývá z minaretů muezzinovo svolávání k modlitbám?
Odpovědi na tyto otázky znají studentky Cestovního ruchu a Ekonomického lycea Academia Mercurii v Náchodě, které
se v doprovodu učitelů vypravily na cestu do Turecka. Určitě by to zvládly i v angličtině, vždyť ji celý týden trénovaly při
práci na projektu společně s 50 studenty
z dalších devíti evropských zemí. Přijďte
se do naší školy podívat na naše lednové
dny otevřených dveří: 7., 8., 17. 1. (10.00
–17.00); 18., 31. 1. (9.00–12.00) – jste srdečně zváni! (www.academiamercurii.cz).

leden 2014

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
V úterý 10. a ve čtvrtek 12. prosince navštívily šesté ročníky
vánoční Prahu. Zašly i na exkurzi do Českého rozhlasu. Zatímco
úterní skupině se tam naskytla příležitost na vlastní oči vidět
Davisův pohár (Davis Cup), který tam právě vystavovali, za dětmi ze čtvrteční skupiny zavítal sám generální ředitel Českého
rozhlasu Peter Duhan…
Český rozhlas
uvítal dvoutisícího návštěvníka
Možnosti podívat se do Českého rozhlasu na exkurzi využilo v letošním roce již více než 2000 posluchačů. Dvoutisícím návštěvníkem
se ve čtvrtek 12. prosince stala dvanáctiletá Oresta F. z 6. třídy základní školy v Náchodě.
„Velice mě těší velký zájem školáků a studentů o prohlídku
Českého rozhlasu. Pevně věřím, že z nich rostou nové generace
našich věrných posluchačů“, řekl generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan, který celou třídu přijal ve své pracovně (úryvek z tiskové zprávy Českého rozhlasu).
Zatímco Oresta Fedak přebírala z rukou generálního ředitele
věcný dar, ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ KOMENSKÉHO BYLA „POD VODOU“. A to celý měsíc.
Důvodem nebyl naštěstí ani přírodní živel, ani závada na vodovodním systému, ale projekt „Podmořský svět“. Jeho zákoutími, mnohdy velmi podobnými těm, které děti vytvořily ve svých
výtvarných dílech, provedl děti pan M. Brát, který zde promítl
dokumenty ze svých výprav pod mořskou hladinu a nezapomněl
s sebou přinést ani potápěčskou výstroj a výzbroj.
Po loňské úspěšné Talentmánii přichází ŠD i s další řadou zábavné show „Hledáme nové talenty“. Ale o tom zase příště :)
NOVÝ KABÁT DOSTALY I RODIČOVSKÉ SCHŮZKY. Ve třídě 2.A
a 2.B se rodiče stali na chvíli zase žáky a na vlastní kůži si (naštěstí za pomoci svých dětí) vyzkoušeli činnostní učení. Živo
bylo i ve 4.C, kde děti prezentovaly svým rodičům výsledky své
práce z jednotlivých předmětů a závěr schůzky patřil dokonce
i společné písničce.
Zatímco při schůzkách SRPDŠ se zapotili především rodiče,
při ZÁJMOVÉM ODPOLEDNI, zmiňovaném v minulém čísle, běželo
naplno hned osmnáct dílen, kde si děti mohly pod vedením učitelů upéct pizzu, udrhat, či udrátkovat ozdobu, absolvovat historickou procházku po Náchodě, ukázat svoje dovednosti v keramické, či výtvarné dílně, nebo si „pohrát“ se zeměpisem, angličtinou,
ruštinou a samozřejmě i s češtinou, proniknout do tajů mikroskopování, utužit svoje svaly v tělocvičně, nebo v posilovně, či zdokonalit svoje dovednosti v dramatickém přednesu.
Velkou výzvou byl i e-mail, který přišel do pošty kolegům „dějepisářům“.

Nový kruhový objezd v Bělovsi

ŠKOLY
Město Náchod ve spolupráci se Střediskem volného času Déčko,
Náchod vyhlašuje soutěž:
Věrozvěstování
Soutěž je vyhlášena v rámci výročí 1 150 let příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a je
součástí projektu „Za poznáním do Evropského města Kudowa
–Náchod“, cílem je připomenout mladé generaci historický a kulturní odkaz cyrilometodějské misie a je určena českým a polským dětem od 10 do 15 let z oblasti Náchod-Kudowa.
A protože nezůstalo jenom u výzvy, musíme s radostí konstatovat, že o první místo v kategorii „mladších“ se ve „Věrozvěstování“ podělili sourozenci Tereza a Filip Vojtasovi ze 7.D
naší školy, kteří do druhého kola spolu s dalšími šesti spolužáky postoupili.
V době, kdy vzniká toto číslo NZ probíhají samozřejmě i akce
pevně spojené s přicházejícími vánočními svátky.
V kurzu jsou svátečně vyzdobené Ratibořice, ZOO ve Dvoře
Králové, ve spolupráci 6.C se třídou 2.C proběhla dílna „Každý
potřebuje svého anděla“, ve ŠD vánoční besídka a v prvních třídách si zařádili čerti doprovázející Mikuláše a jeho andělskou
družinu ze 7.C (foto).
Na závěr (nejen) pro pravidelné čtenáře našeho „povídání“
ještě úplně poslední informace, a to o premiérovém vystoupení DRAMAŤÁKU s vánočním pásmem prolínajícím se se slíbenými pohádkami A. Goldflama (hercům i paní režisérce patří velký obdiv a foto).
A pokud se chcete dozvědět o dění na naší ZŠ Komenského
ještě více, navštivte webové stránky naší školy s mnoha dalšími informacemi, třeba o návštěvě dětí v lékárně, na dni otevřených dveří náchodského ARA, či v redakci Náchodského deníku.
Zkrátka, děje se toho hodně a budeme rádi, pokud budete součástí tohoto dění alespoň prostřednictvím našich článků i v roce 2014,
do kterého Vám všem přejeme vše hezké a samozřejmě pevné zdraví.
Kolektiv ZŠ Komenského

přispěl ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu
Za účasti představitelů města Náchoda,
ŘSD Hradec Králové, firmy S a M stavby
a mosty, a. s. a Policie ČR byla v pondělí
9. prosince 2013 symbolicky přestřižena páska na jednom z příjezdů do nové
okružní křižovatky u nákupní zóny v Bělovsi. Stavba tak byla oficiálně předána do
režimu předčasného užívání. Již od začátku prosince nová křižovatka plně slouží
chodcům i motoristům a podle prvních
ohlasů stavba splnila očekávání a provoz
na mezinárodní komunikaci je o poznání
plynulejší a především bezpečnější.
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I Náchod má knihu o osobnostech
Jak a proč kniha vznikla, jsme si povídali s jedním z autorů
panem Alešem Fettersem
Co vás vedlo k napsání knihy o osobnostech
našeho města?
AF: Viděl jsem už delší dobu, že podobná kniha Náchodu chybí. Okolní menší
města už podobné knihy vydala. V Novém
Městě nad Metují vyšla v roce 2008, v Červeném Kostelci o rok později a v Jaroměři
v roce 2011. Jejich tvůrci jsou vesměs kolegové, profesor Bohumil Dvořáček, dlouholetý kronikář Nového Města, PhDr. Jiří
Uhlíř v Jaroměři a v Kostelci pan učitel
František Drahoňovský s Josefem Pinkavou. A protože jsem už dobře půl století
připomínal v různých novinách a časopisech při výročích mnohé osobnosti (samozřejmě nejen náchodské), nebyl tak velký
problém texty „oprášit“, upravit a seřadit
podle abecedy. Do definitivního tvaru pak
vše dala a mnohé doplnila PhDr. Eva Koudelková, spoluautorka a nakladatelka, má
dávná žákyně. Já totiž nevládnu novými
technologiemi a zdroji vědomostí, takže
musela udělat větší kus práce ona. Její zásluhou je také úprava knihy, celá její technická stránka, barevná příloha. Musela
poshánět i mnohé fotografie, i když leccos se našlo u mne doma. S vydáním knihy měla hodně práce. Patří jí hlavní dík.

Jak jste vybírali osobnosti pro zařazení
do knihy?
AF: Rozhodovat o výběru nebylo snadné. Nakonec jsme se na zásadních hlediscích shodli. Nějaký hmatatelný počin
– kniha, obraz, dílo. – Mám bohužel obavu, jestli jsme neopomněli někoho, kdo
náchodskou kulturu výrazněji ovlivnil.
Toto nebezpečí je u podobné práce vždy.
Úmysl někoho vynechat určitě nebyl.
Co bylo cílem knihy?
AF: Cílem knihy je nezapomínat na lidi,
kteří udělali na kulturním poli kus významné práce, velmi často zcela nezištně, jen z lásky k věci a domovu. Jistě by
si zasloužili podobné připomenutí i osobnosti z dalších oblastí, třeba sportu, ale
do těch my tolik nevidíme, to musí udělat někdo jiný. Nic mu v tom nebrání. Knihu jsme rozdělili na tři, rp. čtyři části.
V úvodní části připomínáme chronologicky osobnosti a rody, které v průběhu
staletí výrazně poznamenaly vývoj Náchoda. V závěru knihy jsou stručné, přehledné kapitoly o jednotlivých oblastech
kultury: literatuře, divadlu, hudbě, zpěvu… Základem knihy je „první abeceda“.
Do ní jsme zařadili asi 180 osobností s Náchodem spjatých, ze všech oborů kultury.
Tyto osobnosti jsou zpracovány podrobněji, jsou u nich i základní bibliografické údaje. Za první jsme přiřadili „druhou
abecedu“ asi se šedesáti hesly, abychom
připomněli i ty, kdo Náchodem jen „prošli“, tedy např. malíře, kteří tu malovali, sochaře a architekty, jejichž díla mají
u nás své místo, autory, kteří se o Náchodě významněji zmiňují. U hesel „druhé
abecedy“ jsme podrobnější údaje nepokládali za nutné, vzhledem k účelu a rozsahu práce ani za vhodné. Ty najde zájemce
v odborných slovnících a encyklopediích.
Občané Náchoda i vedení města knihu jistě ocení, vy oba si zasloužíte poděkování
za práci, kterou jste jí věnovali.
AF: My musíme zase poděkovat vedení
města a jeho Kulturní a sportovní nadaci
za pochopení, za finanční příspěvek, bez
něhož by kniha těžko vyšla. Kdyby se náklady za tisk, papír atd. měly celé promítnout do ceny, asi by našla mnohem méně
kupců.
redakce
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Lednová výročí
V posledním loňském čísle Náchodského zpravodaje jsme ukončili přes
deset let trvající otiskování sloupků,
v nichž byla připomínána výročí osobností a událostí se vztahem k našemu
městu. Abychom se neopakovali, rozhodli jsme se od tohoto čísla připomínat události a osobnosti v podstatě jen
stručně, heslovitě. Podrobnější informace najdou zájemci v dostupné regionální literatuře.
Protože v našich materiálech nemáme zdaleka data všech významných
osobností, které by si připomínku zasloužily, prosíme čtenáře, aby nám
v dostatečném předstihu doplnili naše
mezery, aby nám sdělili jména s daty
„kulatých“ jubileí. Rádi je do přehledu
zařadíme a mezery doplníme.
Na začátku ledna 1584 byl v Čechách
zaveden současný gregoriánský kalendář
3. ledna 1934 se narodil filmový režisér Jan Schmidt*; na zdejším gymnáziu maturoval v roce 1951
6. ledna 1939 zemřel náchodský fotograf Petr Pavel Kolínský*
7. ledna 1944 zahynul v koncentračním táboře Buchenwald profesor náchodského gymnázia, tělocvikář Jaroslav Remeš
8. ledna 1939 sehráli náchodští ochotníci Jiráskovu vlasteneckou hru Pan Johanes, jíž se snažili povzbudit národní sebevědomí v nastávající těžké době
14. ledna 1949 zemřel profesor náchodského gymnázia, historik a archivář
Bedřich Profeld*
14. ledna 1949 se narodil emeritní ředitel zdejšího muzea PhDr. Václav Sádlo*
16. ledna 1969 se upálil na protest proti
začínající „normalizaci“ a 19. ledna zemřel student Jan Palach. Jeho pohřbu
se zúčastnila i delegace našeho gymnázia.
17. ledna 1969 zemřel první profesionální náchodský knihovník, spisovatel
PhDr. Václav Fryček*
18. ledna 1974 zemřel knihkupec, ale
i významný fotograf Otto Raiman*
21. ledna 1904 byla slavnostně otevřena budova náchodské radnice
21. ledna 2004 zemřel v Bazileji významný evangelický teolog Jan Milíč Lochman, absolvent náchodského
gymnázia z r. 1941
24. ledna 1934 se v Náchodě narodil populární loutkoherec František Křesťan
26. ledna 1924 zemřel skalický rodák,
regionální spisovatel Václav Řezníček.
(AF)
Protože v prosinci vyšla kniha Zanechali
stopu. Osobnosti kultury v Náchodě, která
zaznamenává na 250 hesel dávných i živých
osobností našeho města, jsou zde osobnosti
v knize uvedené označeny hvězdičkou.

leden 2014

Z HISTORIE

Procházka staroměstským hřbitovem náchodským
1. Hřbitovní kostel a jeho náhrobky
Vítám vás, milí čtenáři, v novém roce s novým historickým seriálem a nebojte se, ačkoli bude řeč o hrobech, nebude smutný,
natož morbidní. Myšlenkou napsat něco o náchodském městském
hřbitově, běžně nazývaném podle části města, v níž se nachází,
staroměstský, se zabývám již dlouho. Původní název měl znít Náchodský Slavín, ale nakonec jsem zvolila tento, k němuž mě inspirovala Sida Volfová. O lidech slavných či známých, jejichž jména
jsou uvedena na orientačním plánu a informačních pískovcových
deskách u bočního vstupu na hřbitov, vydalo již před deseti lety
Město Náchod brožurku. Autorkou je Věra Vlčková a knížka vyjde v tomto roce v aktualizovaném druhém vydání. Doporučuji zájemcům k zakoupení. Náš seriál jí nemíní v žádném případě
konkurovat, spíše ji vhodně doplní. Budeme se po celý
rok společně po hřbitově procházet, ukážeme si na současných či historických fotografiích zajímavé náhrobky
a povíme si něco o osudech
lidí, kteří ač nejsou jmenováni na památníku, prožili
svůj jedinečný osud a zanechali třeba jen malou stopu
v dějinách města.
Jako ústřední obrázek
jsem zvolila dobový snímek kostela sv. Jana Křtitele s částí hřbitova z předválečných časů. Tento dnes
již pouze hřbitovní kostel
prošel několika stavebními
úpravami, zásadní přestavba
byla dokončena roku 1501 a v poslední době získal novou střechu. Je nesporně nejstarší dochovanou náchodskou stavbou patrně z poloviny 13. století. V jeho podlaze bývaly zapuštěny náhrobníky tak, jak to můžeme vidět v mnoha jiných kostelech či
katedrálách. Toto umístění mělo svůj symbolický význam, bylo
výrazem křesťanské pokory. Ve druhé polovině 19. století byly
tyto náhrobní kameny převážně ze 17. století spolu s některými
novějšími ze zrušených hrobů vsazeny do obvodové zdi kostela. Najdeme je tam i dnes, i když leckdy zčásti zakryté novějšími
náhrobky. Zkuste kostel obejít, objevit je, případně luštit zašlé
nápisy. Jsou zde například náhrobníky majitelů staroměstského

dvorce zemana Hanuše Buchloveckého z Křížkovic a jeho manželky Kateřiny nebo známého náchodského děkana podobojí Jiřího Pyrenea Žateckého vyzdobený kalichem (bohužel přes něj
vede okapní roura), všechny ze 17. století. Text: Letha Panie 1606
dne 27 měsycze Dubna usnul v panu dwoji pocztiwosti hodný Kněz
Girzi Pyrenauus Zateczky někdy Dekan Nachodsky a tuto nyní w
Panu odpocživage oczekawa dne wzkrzisseni těl mrtwych a przissti
Syna Boziho k poslednímu dni Saudnemu. Dobře čitelný je náhrobek staroměstského mlynáře Jiřího Šrůtka z 18. století. Na místě původní přízemní roubené chalupy stojí dnes výstavný automatický mlýn s čp. 1 a dvojverším půvabně připomínajícím
starou historii. Text: TVTO TELO ODPOCZIWA SLOWOTNEHO MVZE
GIRZIKA SSRVTKA MLINARZE STAROMESKEHO. VSNVL W PANV ROKV 1733 DNE
18. ZARZI MAGICE WEKV
SWEHO 59 LET. OCZEKAWAM ZDE NA TOMTO MISTE SLAWNEHO ZMRTWIH
WSKRISSENI. Z 19. století
jsem vybrala krásný náhrobek Kateřiny Konvalinkové
ozdobený přesýpacími hodinami, lebkou se zkříženými hnáty a zlomenou svící.
Text: W tichém hrobě odpočíwá zde až do dne Páně Kateřina manželka Wáclawa
Konwalinky Měšťana w Náchodě. Bůh gi powolal dne
5. Září 1839. Stáří gegího 44
let. Pane kterýžs gi powolal
uweď gi k sobě w radost bez konce. Tolik na ukázku, ostatní jistě najdete sami.
Skončím závěrečným odstavcem z příspěvku, který v roce
1957 pro vysílání rozhlasu po drátě připravila a sama tehdy
přednesla Sida Volfová. „Na našem hřbitově je pohřbeno mnoho
výborných, čestných a všeobecně oblíbených i vážených lidí. O každém z nich mohli bychom vyprávět zajímavé a podnětné životopisy,
někdy krásné a veselé, jiné chmurné, ba tragické. Byl by to obsažný
román života Náchoďanů a není pochyby, že byste jej přečetli jedním
dechem.“ Přijměte, prosím, letošní seriál jako pokus o malé útržky z tohoto pomyslného románu.
Mgr. Lydia Baštecká
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Podpis deklarace
Evropského města Náchod – Kudowa-Zdrój
V pondělí 16. 12. 2013 byla u příležitosti obnovení provozu na vlakové trati Kudowa–Zdrój – Klodzko uzavřena deklarace mezi partnerskými městy Náchod
a Kudowa-Zdrój. Podstatou deklarace je
zajistit co nejlepší podmínky pro rozvoj
Evropského města Náchod – Kudowa-Zdrój a sousedních regionů prostřednictvím úzké spolupráce ve všech oblastech
společensko-ekonomického rozvoje. Ten
bude zajištěn formou společného plánovaní a realizace rozvojových projektů Evropského města Náchod – Kudowa-Zdrój

bez ohledu na státní hranice tak, aby byl
zajištěn maximální užitek pro obyvatele
a turisty v celém regionu. Zástupci obou
měst se shodli, že budou společně vyvíjet
iniciativy s důrazem na ochranu přírodního bohatství regionu a ochranu životního
prostředí s cílem zachování pro budoucí
generace. S ohledem na efektivní využití finančních zdrojů určených na rozvoj
obou měst se oba starostové ujistili o nezdvojování investic v české a polské části
Evropského města.

Kudowa Zdrój - Polanica ZdrójKłodzko Gł. - Wałbrzych Gł.
ważny 15.12.2013- 8.03.2014
KD

KD

KD

KD

69370

69372

69374

69376

09.46
09.51
10.03
10.10
10.19
10.36
10.44
10.48
10.53
10.59
11.01

13.22
13.27
13.39
13.46
13.55
14.06
14.14
14.19
14.24
14.30
14.32

17.30
17.35
17.47
17.54
18.03
18.14
18.23
18.28
18.33
18.38
18.40

2)

Infomacje o pociągu

KD

KD

KD

KD

69331

69392

69335

69337

08.49
08.43
08.32
08.25
08.15
08.04
07.55
07.51
07.46
07.41
07.39

11.18
11.12
11.00
10.53
10.44
10.33
10.25
10.20
10.15
10.11
10.08

17.22
17.17
17.05
16.58
16.49
16.37
16.29
16.24
16.19
16.15
16.12

22.30
22.25
22.13
22.06
21.57
21.45
21.37
21.32
21.27
21.23
21.20

3)

km

06.10
06.15
06.27
06.34
06.43
06.55
07.03
07.08
07.13
07.18
07.20

0,000
3,871
12,522
17,830
23,990
29,693
34,228
37,082
39,167
42,226
43,961

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
p

Kudowa Zdrój
Lewin Kłodzki
Kulin Kłodzki
Duszniki Zdrój
Szczytna
Polanica Zdrój
Stary Wielisław
Kłodzko Zagórze
Kłodzko Książek
Kłodzko Miasto
Kłodzko Główne

p
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1)

KD - Przewoźnik Koleje Dolnośląskie S.A.
B) - kursuje codziennie oprócz sobót
C) - kursuje w soboty, niedziele i święta
D) - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
1)- nie kursuje 24-25 XII, 31 XII 2013
2) - nie kursuje 25-26 XII 2013, 1 I 2014
3)- z Wałbrzycha Gł.

Ohlédnutí

za výcvikovým rokem 2013
Základní kynologické organizace
Náchod – Sport
Skončil rok 2013, tak je čas se ohlédnout za činností a výsledky naší organizace.
ZKO Náchod Sport se svými ukázkami výcviku dostalo do podvědomí mnoha lidí. Bylo nás možné spatřit 24. května na Bambiriádě v SVČ Déčko Náchod,
25. května na Dětském dni na Babí u Náchoda, 9. června na fotbalovém hřišti Dolní
Babí při příležitosti oslavy 80. výročí založení fotbalového klubu, 14. června v MŠ Plhov, 22. června na Dětském dni na Pavlišově a 18. října v MŠ Dolní Radechová.
O letních prázdninách jsme pořádali
kynologický výcvikový tábor v Dlouhých

Rzech v Orlických horách. Díky krásnému prostředí i slunečnému počasí, jsme
se vrátili plní chuti a elánu do dalšího výcviku. Již tradičně se účastníme kynologických soutěží. O kvalitě našeho výcviku svědčí dvě třetí místa, devět druhých
míst a sedm míst prvních. Čtyřikrát jsme
na závodech získali titul absolutního vítěze. Na podzim jsme pořádali Základní
kurzy poslušnosti a ovladatelnosti psů,
které byly plně obsazeny.
V průběhu roku se zvýšil počet instruktorů výcviku a tým figurantů se rozrostl o figuranta 1. třídy Českého kynologického svazu.
Na závěr bychom jménem organizace
popřáli všem hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2014.
www.zkonachodsport.4fan.cz

Věrozvěstování 2013
Ve středu 11. 12. 2013 proběhlo hlavní kolo soutěže Věrozvěstování 2013.
Město Náchod ve spolupráci se SVČ Déčko Náchod připravilo dvoukolovou soutěž
v rámci projektu CZ.3.22/3.3.02/13.03714
Za poznáním do Evropského města Kudowa – Náchod, který je spolufi nancován
z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
V prvním kole (probíhalo od října
do listopadu 2013) bylo rozdáno žákům
škol v Náchodě i Kudowě Zdrój na 500 desek se zadáním, nejlepší účastníci z každé školy se pak sešli v hlavním kole v Déčku v Náchodě. Celkem se zúčastnilo 24
českých a 6 polských soutěžících, kteří
byli podle věku zařazeni do dvou kategorií. Hodnotící komise se shodla, že úroveň znalostí soutěžících je velmi vysoká
a také velmi vyrovnaná. V první kategorii tak obsadili první tři místa vítězové se
shodným počtem bodů. V druhé kategorii už o pořadí rozhodoval rozdíl jednoho
bodu. Nikdo proto neodešel s prázdnou –
každý z účastníků si odnesl na památku
diplom a jako dárek i flash disk, vítězové
kategorií pak obohatí svoji knihovničku
o knihu od Matěje Pavlíka Cyril a Metoděj
– apoštolové slovanů a svůj apetit o 300g
čokoládu. Nevšedním zážitkem pro všechny pak bylo závěrečné vystoupení Cyrila
a Metoděje v typickém oděvu a pozdrav
ve staroslověnštině.
Děkujeme za výbornou přípravu a průběh celé soutěže pracovníkům SVČ Déčka
a odborným garantům soutěže. (JH)
Pomoc byla na blízku
Simulovaná dopravní nehoda, auto narazilo do stromu a v několika vteřinách tři zranění potřebují
pomoc. Dnes jsou zde mladí záchranáři a hned vědí, co mají dělat. Resuscitaci řidiče, tepenné
krvácení spolujezdce a drobná poranění dítěte sedícího v sedačce vzadu zvládají na výbornou.
Ve skutečnosti je to však mnohdy jinak, ne každý umí poskytnout život zachraňující úkony, někteří lidé se
bojí, aby něco neudělali špatně, a tak nakonec nepomohou, a přitom byli nablízku a možná stačilo jen málo.
Mnoho životů na silnicích tak zbytečně končí.
Oblastní spolek ČČK v Náchodě vzdělává děti a mládež nejen v Čechách, ale v rámci česko-polského
projektu První pomoc – Pierwsza pomoc již čtvrtým rokem i za hranicemi. Přátelská setkání při výuce první
pomoci přináší všem účastníkům užitečné poznatky, rozvíjí praktické schopnosti a učí vzájemné spolupráci.
Lenka Zelená

Tento projekt je spolufinancován
z prostředků ERDF prostřednictvím
Euroregionu Glacensis
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ZUŠ NÁCHOD, DEN PAMÁTKY

27. leden – Den památky obětí holocaustu
Světové Vánoce
v podání ZUŠ Náchod
To, že u nás nosí dárky Ježíšek, ví asi
každý. Ale v ostatních státech je tomu
trochu jinak. Kouzelným světem skřítků,
čarodějnic, trpaslíků a Santa Clausů nás
provedli žáci ZUŠ Náchod druhou prosincovou středu v prostorách Divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě.
Malí herci, zpěváci, tanečníci a hráči
na všechny známé i neznámé nástroje
nás zavedli do různých koutů světa a nastínili vánoční atmosféru Anglie, USA,
Itálie, ale i Dánska, Řecka a Švédska. Tanečnice předvedly, jak právě v Řecku nosí
dárky sv. Basilej, a jak probíhá novoroční slavnost obnovy vody. Akordeonový
soubor provedl známé anglické koledy,
pěvecký sbor Rarášci a ještě menší Bambulata nám společně zazpívali italsky
a španělsky.
Klarinety a flétny představily americké melodie, k nimž literárně-dramatické
oddělení vtipně provedlo scénky Santa
Clause se sobím spřežením. Malí divadelníci ztvárnili i islandské trpaslíky, nosící dárky, nebo italskou čarodějnici Befanu, která nestihla dát dary Ježíškovi při
jeho narození, a tak obdarovává ostatní
děti dodnes.
Koncert měl přiblížit opravdovost Vánoc v cizích zemích, proto všechny zpívané koledy zazněly v cizích jazycích. Většinou se vracíme tam, kde to známe nejlépe
a kde je nám dobře. Naše děti by určitě
Ježíška přinášejícího dárky pod stromeček nevyměnily za tři krále, kteří je nosí
ve Španělsku, nebo Dědu Mráze z Ukrajiny. Důkazem toho bylo finále koncertu,
ve kterém smyčcový orchestr, podpořený pěveckým sborem učitelů ZUŠ, provedl Hru s jesličkami, naplněnou českými
koledami.
Žáci a učitelé ZUŠ Náchod předvedli, že
ani cizí kultura jim není cizí a určitě již
mají v hlavě téma pro další koncert. (RJ)

V tento den si připomínáme jednu z nejtragičtějších kapitol evropské historie, je to
datum osvobození koncentračního tábora
v Osvětimi v lednu 1945. Během jara téhož
roku pak byly postupně osvobozovány další nacistické koncentrační tábory, kde přežily již jen nepatrné zbytky většinou židovských vězňů. Ať se podíváme do historie
kteréhokoliv českého či moravského města, zjistíme, že se tam již židovští obyvatelé nevrátili. Rasistické tzv. norimberské
zákony uplatňované v protektorátu Čechy
a Morava je vyhnaly z měst, vesnic, z domovů, kde po léta žili. Museli se vzdát svého společenského a pracovního postavení,
byli tvrdě omezování, vylučování z občanského života. Přežívali v očekávání na povolání do transportů.
V Náchodě samém patřili židovští občané k významné složce obyvatelstva, prolínali celým hospodářským a společenským
životem, splývali do značné míry s domácím obyvatelstvem, byli členy nejrůznějších spolků a organizací, hlásili se k české
národnosti. Mnozí z nich ani příliš necítili
své židovské kořeny. Pro určení „židovského původu“ však byla rozhodující příslušnost již prarodičů k židovské náboženské
obci. Vedle toho byli tzv. míšenci, kteří byli
považováni za položidy, zvláštní bylo postavení smíšených manželství nebo manželství mezi tzv. míšenci. Ti všichni byli postiženi nacistickou ideologií.
Z východních Čech odjely v prosinci 1942 do Terezína dva transporty
– 14. 12. 1942 transportem označeným Ch
bylo z Náchoda deportováno 256 osob, zahynulo jich 240.
Jedna z deportovaných, tehdy čtrnáctiletá Eva Reichová, vzpomíná:
„Šlo nás transportem Ch na 650 osob.
Z České Skalice, Jaroměře, z Náchoda. Z východních Čech byly vypraveny dva transporty,
v prvním jsme šli všichni z Jaroměře, Náchoda a okolí, Police, Nového Města nad Metují,
z Opočna, Rychnova, Žamberka, Vamberka.
Zbytek z Královéhradeckého kraje šel do Terezína druhým transportem Ci za týden po nás.
V něm byli ale i někteří z Náchoda.
Příchodem do Terezína se život každého
vězně nepředstavitelně změnil oproti životu doma. Člověk byl ponížen, bylo poníženo
jeho lidství. Jediné, co nás mohlo trochu s tím
vším smířit, že jsme nebyli sami. Nedalo se nijak uniknout. V prosinci 1942 bylo v Terezíně
na 60 tisíc lidí.“
Terezín byl pro některé, většinou přestárlé, starší a nemocné lidi konečnou
stanicí, ostatní odcházeli likvidačními
transporty do koncentračních táborů,
do Osvětimi. Na příjezd do tohoto místa
hrůzy vzpomíná Věra Löwenbachová, která tam byla transportována s manželem,
dvěma malými dětmi a maminkou paní
Bondyovou v prosinci 1943:

„Osvětim – to bylo něco jako blázinec. Lidé
nevěděli, kde jsou. Nikdo neznal Auschwitz!
Nacpali nás do baráků plných lidí, každý si
hledal místo. Příští den jsme se museli svléknout a úplně nahé jít do sprch. Byla strašná
zima. Byly jsme tam ženy z různých zemí,
táborů, některé pracovaly v těchto místech,
ve sprchách, a říkaly nám: „Nebojte se, půjdete stejně ven komínem.“ Pak jsme šly na tetování. Stály jsme v řadě, já jsem šla první,
pak moje Evička. Byla velmi malá, pětiletá,
plakala, byl to pro ni jeden šok za druhým.
Za mnou šla moje náchodská přítelkyně Lola
Krausová. Všude se rozléhal jen řev… Můj
muž byl s desetiletým Jeníčkem v baráku
pro muže…“
Přežila jen paní Věra (1910–2001):
„Na všechno, co jsem prožila, nemohu zapomenout. Stále to nosím všechno v sobě. Nyní
je už málo lidí s takovouto zkušeností, jaká
byla ta naše, ale lidi by měli vědět, co se stalo.“
Jediná z celé rodiny přežila také Eva Reichová-Zelená (1928): „Já mám z Osvětimi vytetované číslo na ruce. Po válce mně nabídli,
že se to dá odstranit nějakou operací. Řekla
jsem, že to číslo z ruky nedám, kdybych náhodou někdy zapomněla na to, co bylo, že mně
to číslo připomene. A dneska už vím, že i kdybych to číslo dala pryč, že zapomenout nelze.
Někdy si myslím, že jsem na něco zapomněla, ale objeví se nějaká zmínka v televizi nebo
v nějakém článku – a teď to znovu cítíš, jako
z hlubin tvého srdce to jde zase na povrch.“
Ten lednový den by pro nás neměl být
jen připomínkou dost vzdálené minulosti,
zvláště když jejích svědků již mnoho nežije. Uvědomme si, že do Náchoda se tehdy
vrátilo jen 16 osob. Mezi oběťmi holocaustu byli i významní náchodští spoluobčané, podnikatelé, lékaři, učitelé, sportovci,
malé děti. Každý z těch zahynulých měl
své jméno, místo v životě, ve společnosti.
Památník obětem holocaustu z Náchodska
byl odhalen na novém židovském hřbitově 30. října 1949. Starý židovský hřbitov
byl zničen nacisty, jeho prostor se postupně stával dost neutěšeným parkem. Ale je
potěšující, že iniciativa několika nadšenců
z náchodské základní školy v Komenského
ulici směřuje k uchování památky tohoto
pietního místa. A je dobře, že tuto historii
poznávají především mladí lidé.		
			
Věra Vlčková
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Náchodský zpravodaj
TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:
Rodinný dům 4+1 – Šonov u N. M. n. M.
2x garáž, 2x stání pro auto, pergola s udírnou
a krbem, bazén,
A
dřevník,
EV
SL
sušárna,

Rodinný dům po kompletní rekonstrukci
3+1 – Náchod. Klidná lokalita, zastřešená
terasa, jezírko,
udržovaná
zahrada
674 m2,
oploceno.

CENA:
2.390.000 Kč

CENA:
2.790.000 Kč

Rodinný dům po cel. rekonstrukci se dvěma
bytovými jednotkami 2+kk (90 a 48m2) ,
Červený
Kostelec
LIPKY.
Pozemky celkem
752 m2, 2x garáž.

Zděný objekt s pozemky o celkové výměře
3608 m2 v Olešnici v Orlických horách.
Zděný objekt je celý podsklepen, má tři patra.
Elektřina 230V/400V , studna a na hranici
pozemku přívod
veřejného vodovodu,
septik, na střeše je
bitagit 4mm z roku
2010.
CENA: 549.000 Kč

zahrada 1372 m2.

CENA:
2.330.000 Kč

CENA:
2.290.000 Kč

CENA K JEDNÁNÍ Družstevní byt 5+1 o ploše
88 m2 v Náchodě, 4. p, zděné jádro, novou
kuchyňská
A
linka, dveře
EV
SL
a ve třech
místnostech
vestavěné
skříně.
CENA:
949.000 Kč

Nadstandardní rodinný dům 6+1 v České Skalice s garáží, bazénem 12,6x6,4 m s hloubkou
0,80–2,60 m a zahradním domkem 3x4 m.
Slunný pozemek 1161
m2, zpevněné parkovací stání
pro 4 vozy a garáž
s vraty na dálkové
ovládání.
CENA: info v RK

Cihlová budova bývalého hostince ve
Slavětíně nad Metují okr. Náchod. Majitel
započal úpravu objektu na 5 bytových
jednotek, prodejnu a
sklad (veškeré plány
jsou k nahlédnutí)..
Zastavěná plocha je
448 m2 a plocha parcely 870 m2. CENA:
1.460.000 Kč

Dům se dvěma bytovými jednotkami 3+1
(2x 120 m2) a garáží v Náchodě – centrum.
Půda
s možností
VA
LE
další vestavby, S
4 sklepy, pozemek 195 m2.

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
• Rychlost v pohodlí
Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost

800 888 120

• On-line přehled nad svým
účtem
• Transparentnost

www.faircredit.cz

Bodhi Studio
Tyršova 234
Náchod
Powerjóga, Hathajóga, Vinyasa jóga, Gravid
jóga, Jóga pro děti, Jóga 50+, Bodyform,
dopolední hrátky s dětmi aj.
Více na www.bodhistudio.cz

leden 2014

POZVÁNKY

Vážení občané, milí příznivci a přátelé,
dovolujeme si Vás oslovit a požádat o spoluúčast na významné charitativní akci

Tříkrálová sbírka 2014,
která proběhne počátkem roku na celém území České republiky.

Skupinky Tří králů budou navštěvovat náchodské domácnosti
v sobotu 4. ledna 2014,
kdy půjdou od domu k domu s koledou a pokladničkou, do které můžete
přispět svým finančním darem ve prospěch dobré věci.

Výtěžek sbírky byl v roce 2013 použit na účelnou pomoc lidem v nouzi u nás
i v zahraničí a na podporu charitního díla.
V roce 2014 bude výtěžek použit na: přímou podporu osobám a rodinám
v nouzi; pomoc a podporu starším, osamoceným a nemocným lidem; aktivity
pro ohrožené děti a mládež; podporu sociálního zařízení Dům na půli cesty Náchod; podporu zařízení SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod;
podporu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Náchod.
65 % finančních prostředků je určeno pro oblasti konání sbírky; 35 % fin. prostředků
je určeno pro organizaci pomoci, národní a zahraniční humanitární aktivity

Charita České republiky a současně Farní charita Náchod DĚKUJE VÁM
VŠEM, kteří se prostřednictvím této sbírky podílíte na pomoci lidem v nouzi.

Farní charita Vás také srdečně zve na TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT, který se uskuteční

v neděli 5. ledna 2014 od 15. hod. v kostele sv. Vavřince.

A zároveň na TŘÍKRÁLOVÉ BRUSLENÍ, které se uskuteční v sobotu 11. ledna 2014

od 11:30 do 13:30 hod. na Zimním stadionu v Náchodě.

Lesy mìsta Náchoda
spol. s r.o.
poøádá

MYSLIVECKÝ PLES
Dne 11. ledna 2014 v sále Sokolovny v Náchodì
Zaèátek ve 20.00 hodin
K poslechu a tanci hraje hudební skupina BREAK Hr. Králové
Pøipravena je bohatá zvìøinová kuchynì
Vstupné 90,- Kè a 10,- Kè místenka
Pøedprodej vstupenek na Lesní správì v Montaci.

Odvoz úèastníkù smìr Dobrošov je zajištìn.
SRDEÈNÌ ZVOU POØADATELÉ
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Malina Brothers
přivezou do Náchoda „Rychlejší koně“

Každý, kdo se někdy nachomítl k české
folkové, country nebo bluegrassové muzice, nemohl nenarazit na příjmení Malina.
Geniální muzikanti a sourozenci z Náchoda – banjista Luboš (Druhá Tráva), kytarista Pavel (Žalman a spol.) a houslista Pepa
(Cop) se totiž za několik posledních dekád
objevili jako hudebníci či producenti snad

na všech důležitých albech tohoto žánru
u nás. A není náhodou, že jejich muzikantské kvality využívali nebo využívají
interpreti a kapely různých žánrů od Lucie přes Pavla Bobka, Wabiho Daňka, Věru
Martinovou nebo Lenku Filipovou.
Bylo jen otázkou času, kdy se nakonec
bratři sejdou ve společném projektu. Před
třemi lety nejprve vyslyšeli přání fanoušků a založili kapelu Malina Brothers. Mezi
sebe přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál Kvintet) a začali objíždět české sály s písničkami, na kterých
sami vyrůstali. Ty nejlepší nakonec zaznamenali na albu Rychlejší koně (vlastní náklad), které pokřtí v rámci lednového koncertního turné také v náchodském
Divadle Dr. Josefa Čížka.
Více na www.malinabrothers.cz
Divadlo Dr. Josefa Čížka
Neděle 26. ledna v 19:00
Předprodej vstupenek v IC Kamenice
Náchod tel.: 491 420 420

Dárci krve byli ocenění
náchodským Českým červeným křížem
Ve čtvrtek 12. prosince 2013 byli v obřadní síni náchodské radnice oceněni dobrovolní dárci krve. Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě předával
tato ocenění ve spolupráci s Městským
úřadem v Náchodě. V prosinci bylo oceněno 58 dárců krve. Bronzové medaile
obdrželo 25 dárců, k předání stříbrných
medailí bylo pozváno 22 dárců. Zlatými
medailemi bylo oceněno celkem jedenáct
dárců. Medaile a drobné pozornosti předala všem dárcům krve místostarostka
Mgr. Drahomíra Benešová.
Zlaté medaile převzali: Jitka Cvejnová z Náchoda, Lenka Langrová z Náchoda, Jana Malá z Náchoda, Martin Baláš
z Dolní Radechové, Jaroslav Beneš z České Čermné, Tomáš Burdych ze Třtice u Náchoda, Vladimír Kapucián ze Starkoče, Jan
Landa z Náchoda, Martin Rek z Náchoda,
Miroslav Šmíd z Náchoda, Ing. Martin
Ulwer z Dolní Radechové.
Stříbrné medaile převzali: Zdenka
Andrejsová z Náchoda, Laila Hanousková
z Vysokova, Věra Klimtová z Náchoda, Jaroslava Tolárková ze Starkoče, Irena Vítková z Kramolny, Hana Vojtěchová z Náchoda, Marcel Ducháček z Náchoda, Roman
Florian z Náchoda, Aleš Chvátal z Náchoda, Zbyněk Janatka z Náchoda, David Kačer z Náchoda, Dušan Kvirenc z Náchoda,
Rudolf Malina z Řešetovy Lhoty, Jan Pelly
z Náchoda, Radim Petrů z Náchoda, Ivan
Vintera z Náchoda, Štěpánka Drašnarová
z Náchoda, Bohuslava Krunková z Nácho-

da, Kateřina Kudláčková z Hronova, Kateřina Štefanová z Borové, Josef Rejzek
z Kramolny, Pavel Malý z Náchoda.
Bronzové medaile převzali: Vladimíra
Balcarová z Jizbice, Renata Hejdová z Náchoda, Drahomíra Hodovalová z Náchoda, Miroslava Horáková z Náchoda, Daniela Martincová z Náchoda, Veronika
Maryšková z Vysokova, Renata Rufferová z Nového Hrádku, Veronika Růžičková z Náchoda, Veronika Šedová z Horních
Rybníků, Renata Trávníčková z Náchoda, Adriana Vrbská z Náchoda, David Bek
z Nového Hrádku, Josef Čermák z Náchoda, Petr Fučík z Náchoda, Tomáš Hejzlar
z Náchoda, Jiří Hubáček ze Lhotek, Jan Ježek z Náchoda, Radek Jirásek z Horní Radechové, Martin Kopecký z Náchoda, Petr
Mucha z České Čermné, Waldemar Szafranski z Kudowa-Zdrój, Jakub Šnorbert
z Náchoda, Jaroslav Veis z Vysokova, Patrik Winter z Náchoda, Michal Zubričan
z Náchoda.
Všem oceněným patří obrovský dík,
že darují to nejcennější, co mají, vlastní
krev, aby pomohli zachraňovat životy nemocným a zraněným lidem, maminkám
po porodu. Přejeme jim pevné zdraví,
hodně sil i zasloužené osobní štěstí.
Oblastní spolek ČČK Náchod

***

Vzpomínám

a děkuji mladým umělcům
Narodil jsem se na začátku války
a s maminkou jsem chodil před Vánocemi na náměstí v Náchodě. Tam poblíž kašnu stával „vánoční strom republiky“ s kasičkou na drobné. Po válce strom svítil
a my jsme se na něj chodili dívat. Jsem
rád, že náchodské náměstí zase ožilo zásluhou dětí. Jim přeji, aby nepoznaly válku, utíkání do krytu, když byl vyhlášen
nálet. Z války mám památnou fotografii
– mě jako malého kluka. Pochází ze dne
27. května 1942 před polednem. Ve chvíli,
kdy Gabčík a Kubiš čekali v zatáčce v Kobylisích, až se objeví auto s Heydrichem,
a Gabčík zmáčkl spoušť u samopalu, tak
140 km odtamtud na zahrádce u Rybárny
zmáčkl spoušť foťáku náš soused a vznikl
přiložený snímek. Teprve dodatečně moji
rodiče zjistili, že to bylo ve chvíli atentátu na Heydricha. Vzpomínky jsou závaží...
Trochu jsem odbočil. Chci vyjádřit poděkování malým umělcům za jejich krásné
ozdoby. 		
Dr. Pavel Kuna

Lednová
kultura v  P OKLOPU
Do začátku nového roku jsme si pro Vás
připravili hned dva koncerty. Určitě budete už z toho všeho vánočního cukroví tak
přejedení, že Vám ani výšlap do Poklopu
v rámci povánočního shazování přebytečných kil nebude nijak vadit.
16. 1. 2014 vystoupí od 19.00 duo z Brna
„KoraJungleJazz“. Sami o sobě tvrdí, že jejich hudba vychází ze západoafrické tradice, kterou dále rozvíjí ve vlastních aranžích. Repertoár kapely tak obsahuje jak
tvorbu tradiční, tak autorskou. Výsledkem spojení africké harfy kory a kytary
je hravá, z části improvizovaná směs pozitivní, avšak africkým melodiím vlastní
melancholická nálada.
Na konci ledna přivítáme začínající rockovou studentskou skupinu z Náchodska,
která se jmenuje „Victims of Parents“. Jak
moc velké oběti rodičů členové skupiny
jsou, se budete moci na vlastní oči přesvědčit 31. 1. 2014 od 20 hodin. Bude to jejich první vystoupení, tak je přijďte podpořit. 		
Těšíme se na Vás.
Veronika Bělinová, Alternativní čajový klub
Poklop, Dokořán, o.s.
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INFORMACE PRO PRODEJCE LIHOVIN

Informace o nové povinnosti
pro prodejce lihu a lihovin
Městský úřad Náchod, odbor Obecní živnostenský úřad tímto
informuje o novele zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), která
nabývá účinnosti dnem 17. 10. 2013. Text novely byl zveřejněn
ve sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 309/2013 Sb.
Novela reaguje na známou „lihovou aféru“ z podzimu roku
2012 a vychází z nutnosti zavést evidenci všech prodejců
lihu a lihovin, kterou dosavadní právní úprava neumožňuje.
Pro všechny osoby, které tyto komodity již prodávají nebo teprve hodlají začít prodávat, bude tedy nově platit povinnost získat na tuto činnost koncesi.
Podnikatelům, kteří vlastní oprávnění k prodeji lihu či lihovin podle dosud platného znění živnostenského zákona (např.
prodej v rámci volné živnosti, obor Velkoobchod a maloobchod
či v rámci řemeslné živnosti Hostinská činnost) ,je nově stanoveno přechodné období šesti měsíců ode dne účinnosti novely (tj. od
17. 10. 2013), po které budou moci využívat dosavadní oprávnění k prodeji. Do 17. 4. 2014 musí tedy nutně požádat živnostenský úřad o vydání rozhodnutí o udělení koncese, pokud hodlají
v prodeji pokračovat. V případě realizace prodeje kvasného lihu,
konzumního lihu či lihovin po tomto datu bez koncese může
být takovému prodejci uložena pokuta za neoprávněné podni-

kání v koncesované živnosti, pokud by byla činnost bez oprávnění provozována ve větším rozsahu, může být prodejce dokonce stíhán za neoprávněné podnikání podle trestního zákoníku.
Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad Náchod dále
upozorňuje na zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, který problematiku upřesňuje. Podle tohoto zákona je lihovinou alkoholický nápoj obsahující nejméně 15 % objemových etanolu, kromě piva a vína. Zákon dále
vymezuje místa, kde lihoviny prodávat nelze (např. na stáncích
nesplňujících technické požadavky podle zvláštních právních
předpisů, prodej na tržnicích, tržištích apod.). V zákoně o spotřebních daních je rovněž vymezeno, kde je možno za určitých
podmínek (ohlášení příslušnému celnímu úřadu) lihoviny prodávat i mimo provozovnu (jde o veřejnosti přístupné sportovní
a kulturní akce, taneční zábavy, diskotéky atd.).
Žádost o koncesi podaná podle Přechodných ustanovení zákona č.309/2013 Sb. nepodléhá správnímu poplatku. Žadatel koncesi obdrží, pokud splní všeobecné podmínky provozování živnosti (tj. zejména bezúhonnost) a žádost bude bezvadná podle
příslušných ustanovení živnostenského zákona.
Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad Náchod je připraven poskytnout podnikatelům případné další informace, týkající se aplikace novelizovaného živnostenského zákona v praxi.
Ing. Martin Imlauf
vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Náchod

Sociální služba je jako průvodce životem
Umět lidem naslouchat a podat pomocnou ruku ve správný čas, i to je
úkolem sociálních pracovníků v projektu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Archa, který v Náchodě funguje už celý rok pod záštitou občanského sdružení Dokořán.
Každý den otevírají pracovníci dveře Archy, aby pomáhali dětem a jejich rodičům řešit problémy, na které vlastními silami
nestačí. Projekt je zacílený především
na rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením. A jakou pomoc klienti potřebují? Nejvíce oceňují, když
jim pracovníci pomáhají s přípravou
do školy. Společně dělají domácí úkoly, opakují učivo na písemné či ústní
zkoušení, učí se pracovat na počítači a orientovat se na internetu. Mezi
zájemce o tuto pomoc přibyli v loňském roce i středoškoláci. Rodičům
žáků a studentů projekt zase pomáhá při komunikaci se školami.
Jedním z žáků, kteří pravidelně dochází do Archy připravovat se do školy, je i Radek. V loňském školním roce
byl v 8. třídě. Radek přišel po pololetním vysvědčení, které mu zkazila známka z matematiky. Bylo pro
něj důležité mít na vysvědčení dobré
známky, aby se dostal na konzervatoř. Sám by se matematiku nenaučil,
pro rodiče bylo učivo složité a Archa
tak pro něj zůstala poslední možností, jak se dostat s lepší známkou
do devátého ročníku a nezabouchnout si dveře na vysněnou střední
školu. S pracovnicí se domluvil na pravidelném doučování dvakrát týdně a po dvou měsících přidali ještě jednou týdně docházení do rodiny v rámci terénní služby. Pracovnice Archy oslovi-

la Radkovu učitelku matematiky, aby měla aktuální informace
o probíraném učivu a zpětnou vazbu o Radkových pokrocích
ve škole. Na konci školního roku se pak Radkova píle a odhodlání projevily na lepší známce z matematiky. Splnil si tak jeden
z cílů, které si stanovil.
Nedílnou součástí práce v Sociálně aktivizační službě je terénní program. Klienti jej využívají buď ve formě doprovodu
při vyřizování nejrůznější administrativy na úřadech a jiných
veřejných institucích, nebo pracovníci docházejí přímo do rodin a opět
pomáhají, s čím je aktuálně potřeba.
Kromě již zmiňované přípravy dětí
do školy se jedná o pomoc při řešení výchovných problémů dětí, při shánění brigád, práce nebo třeba jiného
slušnějšího bydlení. Tato forma práce
byla pro Archu v loňském roce novinkou a velmi se osvědčila. Proto se pro
letošní rok chystá zvýšení počtu hodin terénní služby, aby služba vyšla
vstříc poptávce.
Projekt Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi Archa je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu
ČR. Dále se na jeho financování podílí Město Náchod a Královéhradecký kraj.
Díky skvělé spolupráci s náchodskými základními školami a s Odborem sociálních věcí a školství se daří
pomáhat rodinám s dětmi, které aktivně usilují o změnu ve svém životě
a chtějí řešit potíže, do kterých se dostaly. Jen v roce 2013 se jich do projektu zapojilo více než třicet.
Michaela Exnerová,
vedoucí SASRD Archa, Dokořán, o. s.
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KONCERT
SVĚTOVÁ OPERA, BALET A DIVADLO

to vše v kině Vesmír v Náchodě v měsíci lednu 2014
Středa 15. ledna v 19.30 hodin. Digitální záznam úspěšného
divadelního představení. ČTYŘI DOHODY.
Začněte nový rok podle Čtyř dohod aneb Divadelní průvodce životem… Záznam úspěšného divadelního představení Jaroslava
Duška a jeho přátel podle bestselleru Čtyři dohody. Duškova hra
inspirovaná nadčasovou toltéckou moudrostí knihy Dona Miguela Ruize, provedla za devět let více než 150.000 diváků v cestě
za osobní svobodou a štěstím. Slovem, tělem, hudbou a srdcem
hrají Alan Vitouš, Pjér La Šé´z a Jaroslav Dušek. Režie Olga Špátová (mj. režie Oko nad Prahou, Největší přání, Radůza – Půjdu
kam chci, Fenomén Gott) a kreativně ho doplnila o soukromé rodinné filmové archivy nás všech. Vstupné 90 Kč.
Neděle 19. ledna v 15.45 hodin. Satelitní přímý přenos baletního představení z Baletu Velkého divadla v Moskvě
DRAHOKAMY
Hudba: Gabriel Fauré, Igor Stravinskij a Petr Iljič Čajkovskij, choreografie George Balanchine. Drahokamy jsou pravým „drahokamem“ v repertoáru neoklasického baletu 2. poloviny 20. století.
George Balanchine, zakladatel New York City Ballet se v abstraktním baletu inspiroval rozmanitou krásou drahých kamenů
a přirovnal je k rozmanitosti baletních stylů. Smaragdy k francouzské elegantní škole, ohnivé rubíny k americké škole a zářivé
diamanty k ruské škole. Kostýmy Barbary Karinské jsou uměleckým dílem samy o sobě. Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti,
důchodci, ZTP), abonentní vstupné 230 Kč.
Čtvrtek 30. ledna v 19.45 hodin. Satelitní přímý přenos z divadla Donmar Warehouse v Londýně. CORIOLANUS.
Autor: William Shakesperare, režie: Josie Rourkeová
Shakespearovská tragedie o politických machinacích a odplatě vychází ze života legendárního římského generála Gaia Marciuse Coriolana. Ten je vojákem statečným a oblíbeným, obráncem Říma, jako politik však selhává tváří v tvář vrtkavému hlasu
lidu i praktikám politických dohod. Velmi pozoruhodná hra nabízející nejen současně kritickou rovinu v oblasti politiky, ale
hlavně mnohost výkladů vztahu osamocený hrdina versus lid.
V hlavní roli Tom Hiddleston. Přenos v anglickém originále, uváděný s doprovodnými anglickými a českými titulky.
Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
Neděle 2. února v 15.45 hodin. Satelitní přímý přenos baletního představení z Baletu Velkého divadla v Moskvě
ZTRACENÉ ILUZE
Hudba: Leonid Desjatnikov, choreografie Alexej Ratmanskij.
Největší současný choreografický talent Ruska – Alexej Ratmanskij (nyní umělecký ředitel American Ballet Theatre) ve Ztracených iluzích vypráví příběh ambiciózního mladíka o marnosti
pachtění se po slávě a úspěchu, inspirován románem Honoré de
Balzaca. Dramaturgii baletu spoluvytvářel slavný francouzský
herec Guillaume Galliene. Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), abonentní vstupné 230 Kč.
Sobota 8. února v 18.45 hodin. Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. RUSALKA.
Hudba: Antonín Dvořák. Poprvé v satelitních přenosech z MET
v kinech česká opera! Renée Fleming se představí v jedné ze
svých stěžejních rolí a zazpívá v Dvořákově jímavé pohádkové
opeře slavnou árii o měsíčku. Pod taktovkou maestra Yannicka
Nézet-Séguina a v režii Otto Schenka roli Prince ztvární tenorista Piotr Beczala a Dolora Zajick Ježibabu.
Nastudováno v českém originále a uváděno s anglickými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné vstupné (studenti, důchodci,
ZTP) 300 Kč, abonentní vstupné 270 Kč.

LUCIE
BÍLÁ
V NÁCHODĚ!
V květnu zažije Náchod kulturní a hudební událost, která zde už dlouho nebyla. Je tomu již přes 20 let, kdy Lucie
Bílá na počátku své kariéry koncertovala v Náchodě. V pátek 23. května 2014 se několikanásobná česká zlatá slavice vrátí do Náchoda jako největší pěvecká česká superstar!

UDÁLOST ROKU 2014 – KONCERT LUCIE BÍLÉ S KAPELOU
TERMÍN – 23. KVĚTNA 2014
MÍSTO – ZIMNÍ STADION NÁCHOD
Předprodej vstupenek bude zahájen 6. ledna 2014 v Cestovní agentuře Markéty Machové na Kamenici v Náchodě.
Od 13. ledna 2014 budou vstupenky v předprodeji ve všech
regionálních informačních centrech. Ceny vstupenek jsou
690 Kč a 790 Kč – celý koncert je na sezení!

Pokoj v duši,
jiskru v oku
přeje do nového
roku 2014
občanům
Náchoda a okolí
výbor
SOKOLA NÁCHOD
a současně zve na novoroční setkání příznivců SOKOLA
v neděli 5. ledna 2014 od 14 hodin v sokolovně.
Na programu bude kromě ochutnávky přinesených dobrot
a družné zábavy také cvičení na židlích.

Nástěnný kalendář „Náchodské osobnosti 2014“ si můžete zakoupit
v Městském informačním centru v Náchodě, v přízemí budovy
radnice na Masarykově náměstí.

leden 2014

Poděkování
Během měsíce listopadu jsme měli možnost navštívit se svými předškolními dětmi základní školu TGM v Náchodě, a to
speciální kroužek PŘEDŠKOLÁČEK. Děti
často ve svém okolí slyší věty typu: „Až
půjdeš do školy, tak to začne!“ Jsou vystrašené a do školy se mnohdy netěší. Zde
se měly možnost seznámit s prostředím
školy, zúčastnily se simulovaných hodin,
jako je práce na interaktivní tabuli, matematika, tělocvik apod. Dokonce i pro nás
rodiče byl připraven program, konzultace
se speciálním pedagogem, psychologem
a prohlídka školy. Chtěli bychom tímto
poděkovat učitelskému sboru za obětování volného času ve prospěch svých budoucích prvňáčků, kteří se těší nejen na jarní pokračování Předškoláčku, ale i do
1. třídy.
P. Goisová, J. Podškubková

ŠKOLY

Základní škola TGM Náchod
Vánoční turnaj
ve vybíjené a kopané
Vánočního turnaje se v rámci „parlamentu“ zúčastnily 5. – 9. třídy. Děvčata si
zahrála vybíjenou, chlapci kopanou. Nálada na hřištích byla velmi příjemná, zdravě bojovná. Na konci každého zápasu děvčata měla možnost nakreslit své vánoční
nápady na velký plakát, který jsme si vyvěsili na naši školní nástěnku. Všichni si
užili sportovní dopoledne, které bylo zakončeno výborným obědem a sladkou odměnou.

19. prosince 2013 se konala pro velký
úspěch další sportovní akce, bowlingový
turnaj, kterého se opět zúčastnili žáci našich tříd.
Prosincovým sportováním chtěly děti
udělat něco pro své zdravé tělo, aby si
mohly pod vánočním stromečkem dát výborné cukroví od svých maminek.
Umíme ale nejen sportovat.
Poslední den školy před vánočními
prázdninami jsme si společně zazpívali koledy s doprovodem houslí a klavíru
před naším stromečkem.
Mgr. M. Klemmová, S. Ilšnerová

Náchod pečuje
o své školy...
V listopadu loňského roku byly dokončeny práce na opravách a úpravách MŠ
Havlíčkova na Plhově a ZŠ 1. Máje v Bělovsi. Zhotovitelem obou akcí byla firma
Průmstav Náchod, s. r. o.
U ZŠ 1. Máje v Bělovsi byl vybudován
bezbariérový vstup – nová rampa. Úpravy, které probíhaly od poloviny července do začátku listopadu si vyžádaly více
než 2,3 mil. Kč. Město získalo na jejich realizaci dotace EU z Fondu u Soudržnosti
(1.083.240 Kč) a ze Státního fondu životního prostředí ČR (63.720 Kč).
U mateřské školy na Plhově (Havlíčkova) se jednalo o celkové zateplení budovy, které si vyžádalo více než 4,9 mil.
Kč. Dotace EU z Fondu Soudržnosti činila
1.827.099,65 Kč, ze Státního fondu životního prostředí ČR pak 107.476,45 Kč.
Oba projekty jsou spolufinancované
z EU – Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Čteme dětem
Děti ze školní družiny ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě navštívily v listopadu knihkupectví Sovička na akci ČTEME DĚTEM.
Byla tam pro ně připravena malá sedátka
a pohádky vybrané z několika knih. Děti
byly velice hodné a opravdu pozorně naslouchaly. Po skončení četby si ještě mohly prohlédnout knihy vystavené v knihkupectví a podívat se na to, co je zajímalo.
Jako poděkování za pěkné chování dostalo každé dítě dáreček v podobě propisovací tužky. Děti tak strávily velice pěkné
a příjemné odpoledne, za což děkujeme
paní vedoucí z knihkupectví.
Michaela Šimonová, vedoucí vychovatelka.

Správná děvčata
a dovedné ruce
I v letošním školním roce pokračuje
ve své práci na ZŠ T. G. Masaryka kroužek Správná děvčata a dovedné ruce. Není
to už jen zájmová činnost pro dívky, ale
i pro chlapce. Počet dětí, které s nadšením
vyrábějí různé dekorace a dárky, stoupl na rekordní počet 62 členů. Děti jsou
ve věku od 7 do 13 let a někteří do kroužku chodí skutečně už pátým rokem. Snažím se proto vymýšlet každý rok nové ná-

měty, aby se naše výrobky neopakovaly.
Jediná činnost, kterou musíme dělat rok
co rok, je broušení skleniček. Této práce se
nováčci nejprve trochu bojí, ale po chvilce je zaujme natolik, že by stále jen brousili a brousili. Ale i v čase předvánočním
jsme vyrobili množství pěkných dárků,
třeba malované skleněné talíře. Proto
všem svým dětem přeji, aby se jim jejich
dílka dařila a přinášela radost nejen jim,
ale i jejich rodičům.
Michaela Šimonová, vedoucí kroužku

Mikuláš v ZŠ TGM
„Letos jsem si nikoho neodnesl,“ prozradil nám čert z 8.B. Zeptali jsme se ho,
jestli se děti bály. „Ano, některé dokonce
i plakaly, protože zlobí o přestávkách, vykřikují při hodinách a odmlouvají, ale letos si nikdo nezasloužil odnést do pekla.
Každý ví, že děti občas zlobí, proto jsme
tu my, abychom je postrašili. Ty, které
byly hodné, se s námi i vyfotily.“
„Dostali děti nějakou odměnu?“ „Ano,
za to, že nám zazpívaly a řekly různé básničky, jim andělé rozdělili mikulášské perníky, čokoládové Mikuláše nebo i bonbóny. Zlobivé děti dostaly ode mě a od mých
kolegů uhlí. A každý slíbil, že se polepší.“
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Janeček mistrem republiky
na 400 m polohově
Za plavce Delfínu Náchod pátá Ulmanová a šestý Remeš v dorostu.
Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých se odehrálo v Plzni. Během čtyř
dní bylo překonáno v bazénu na Slovanech celkem 11 seniorských rekordů. Velkou zásluhu na tom měli Jan Micka, Lucie Svěcená, Simona Baumrtová a Barbora
Závadová.
Do závodů se kvalifikovalo také osm zástupců plaveckého oddílu Delfín Náchod,
tentokrát bez zraněného Josefa Matyáše,
který měl obhajovat pět medailí z loňského šampionátu.
Kompletní sadu medailí a dva splněné
limity na ME v krátkém bazénu v Dánském Herningu vybojoval 19 letý Pavel
Janeček. Svoje letošní vedoucí postavení v tabulkách mužů na 400 m polohově potvrdil mistrovským titulem a časem
4:15,46, kterým splnil B limit ME.
Na poloviční trati byl znát rychlostní
výpadek v tréninku a výsledkem je 3. pozice v ČR. Stříbro na 200 m volný způsob
má punc dalšího splněného limitu ME za
osobní rekord v čase 1:48,15 hned za dorosteneckým mistrem Evropy Janem Mickou.
Martina Ulmanová předvedla po roce
velké zlepšení a loňskou 14. pozici na

200 m motýl vylepšila až na finálovou
účast mezi starším dorostem a krásné 5.
místo za čas 2:33,32. Navíc dohmátla jako
šestá na poloviční trati.
Dvakrát se podařilo dostat do finále ve
stejné kategorii také Štěpánu Remešovi,
jehož nejlepším výkonem byla také motýlkářská dvoustovka a 6. místo v ČR za
2:16,18. V náročné disciplíně 400 m polohově dosáhl Remeš na devátou pozici.
Svoji premiéru na národním dorosteneckém šampionátu si odbyl na trati 200
m prsa Kryštof Kinl, který z dopoledních
rozplaveb postoupil do odpoledních finálových bojů, kde obsadil mezi staršími dorostenci 8. místo.
Příslibem do budoucnosti je pro náchodský Delfín účast 14 letých žaček Kramlové, Jermanové a Felgrové, které ve
svých disciplínách byly hodnoceny ve
společné kategorii open. Sice se do finálových bojů nedostaly, ale svými osobními
rekordy potvrdily stoupající formu před
prosincovým žákovským MČR v Kopřivnici.
Tyto tři plavkyně se spolu s Ulmanovou
zařadily do elitní desítky v ČR svým štafetovým výkonem na 4x 200 m volný způsob. 				
(pj)

Kurzy bruslení
pro veřejnost

Škola bruslení
pokračuje!

Evropské město sportu 2013 – město
Náchod, zve všechny zájemce na kurzy
bruslení pro veřejnost. Druhý kurz, který zahrnuje 10 po sobě jdoucích lekcí, byl
zahájen již 3. 12. 2013:
Datum
Čas
5. 1. 2014
8.30–9.30
7. 1. 2014
16–17
12. 1. 2014		
8.30–9.30
17. 1. 2014		
16–17
19. 1. 2014		
8.30–9.30
21. 1. 2014		
16–17
Pro případné změny v harmonogramu
kurzů sledujte, prosím, webové stránky
města nebo informační nástěnku HC Náchod na zimním stadionu. Bližší informace Vám podá pan Ludvík Berger (info@
hcnachod.cz, tel. 602 300 457) nebo paní
Jana Horáková (j.horakova@mestonachod.cz, tel. 778 406 807).
V rámci kurzu je zajištěn pitný režim,
možnost zapůjčení bruslí a helem. Děkujeme, že se zapisujete na prezenční listiny.
Kurzy bruslení se konají v rámci projektu CZ.3.22/3.3.02/13.03713 V zdravém
těle zdravý duch – přeshraniční spolupráce v Kladském pomezí, který je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Chceme pozvat své členy a nové zájemce o bruslení na první hodinu nového běhu, která začíná
4. 1. 2014 v 8.30 na Zimním stadionu v Náchodě. Přihlášky a bližší informace získáte
na http://www.brusleniskola.cz/.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Volejbal

SK Rubena Náchod Na Hamrech
V neděli 12. ledna 2014
KP juniorky od 10.00 a 13.00 hod.
SK JOPEKO Náchod – TJ Hradec Králové
V sobotu 18. ledna 2014
KP I. ženy od 10.00 a 13.00 hod.
SPORT KLUB Náchod – TJ Hronov
V sobotu 25. ledna 2014
Liga kadetek od 10.00 a 13.00 hod.

Házená
Zimní akce národní házené 2014
hala SPORT KLUB Náchod
neděle 19. 1. 2014 – 10. ročník Memoriálu L. Semeráka – ženy
sobota 8. 2. 2014 – 40. ročník Českého
poháru – čtvrtfinále muži
neděle 23. 2. 2014 – 10. ročník Memoriálu L. Řezníčka – ženy
neděle 23. 3. 2012 –12. ročník Memoriálu
J. Václavka st. – ženy
Začátek Českého poháru v 8.30 hodin, ostatní v 8.00 hod.

Vyhodnocení
nejlepších sportovců,
kolektivů a trenérů
okresu Náchod za rok 2013

ČESKÁ UNIE SPORTU
Okresní sdružení
ČUS Náchod

ČESKÁ UNIE SPORTU – Okresní sdružení ČUS Náchod
Pražská 1759
547 01 N á c h o d

IČ: 00435767
www.cstvnachod.ic.cz

tel.: 491 426 744, mob. 606444
e-mail: cstv.nachod@tiscali.cz

Vyhodnocení nejlepších sportovců, kolektivů a trenérů okresu Náchod za rok 2013

Jako každoročně vyhodnotí VV OS ČUS (dříve ČSTV) v Náchodě ve spolupráci s Náchod
nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry, kteří se svými výkony nejvíce zasloužili o reprezen
okresu.

Jako každoročně vyhodnotí VV OS ČUS
(dříve ČSTV) v Náchodě ve spolupráci
vyhlášení nejúspěšnějších
sportovců
okresu sportovNáchod za rok 2013 se uskut
sSlavnostní
Náchodským
deníkem
nejlepší
března 2014 v Novém Městě nad Metují v Pyramidě.
ce, kolektivy a trenéry, kteří se svými výŽádáme Vás proto, abyste věnovali pozornost výběru nejlepších sportovců našeho okr
kony
nejvíce zasloužili o reprezentaci nanavrhovali pouze ty, kteří splňují předepsaná kriteria. Podrobné informace získáte na uved
šeho okresu.
Věříme, že vyhlášení bude alespoň částečným odměněním těch, kteří reprezentují náš ok
Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších
sportovních soutěžích a dosahují zde výborných výsledků.
sportovců okresu Náchod za rok 2013
Návrhy s přesnými daty zasílejte nejpozději do 20. ledna 2014 na adresu: VV OS ČUS v
se
uskuteční
čtvrtek
20. března 2014
centrum
sportu, Pražskáve
1759,
547 01 Náchod.
vAnketa
Novém
Městě nad Metují v Pyramidě.
odborníků bude uzavřena 20. února 2014.
Žádáme Vás proto, abyste věnovali poHana Kopecká, předsedkyně OS ČUS Náchod
zornost
výběru nejlepších sportovců našeho okresu za rok 2013 a navrhovali pouze ty, kteří splňují předepsaná kriteria.
Podrobné informace získáte na tel.: 491
426 744 nebo e-mail: cstv.nachod@tiscali.cz.
Věříme, že vyhlášení bude alespoň částečným odměněním těch, kteří reprezentují náš okres na vrcholových sportovních
soutěžích a dosahují zde výborných výsledků.
Návrhy s přesnými daty zasílejte nejpozději do 20. ledna 2014 na adresu: VV
OS ČUS v Náchodě, Servisní centrum sportu, Pražská 1759, 547 01 Náchod.
Anketa odborníků bude uzavřena
20. února 2014.
Hana Kopecká,
předsedkyně OS ČUS Náchod

leden 2014

Státní zámek Náchod
Ohlédnutí za návštěvní sezonou
V minulém roce nabídl zámek návštěvníkům pět prohlídkových okruhů (Piccolominská expozice, Salony II. patra, Na dvoře
vévodském, Expozice řádů, vyznamenání, medailí, mincí a šperků a exteriérový okruh – věž, vyhlídková terasa a gotické sklepení). Ochoz věže byl bohužel z důvodu probíhající rekonstrukce pro veřejnost uzavřen.
O prázdninách oživily obvyklý provoz zámku opět hojně navštěvované „Večerní prohlídky s Černou paní“, po několikaleté
pauze se k nám vrátila i skupina historického šermu Manové Přemysla Otakara z Červeného Kostelce. V červnu mohli návštěvníci obdivovat krásu historických automobilů KHV Metuje. V srpnu předvedl v zámeckých interiérech své herecké umění Marek
Dobrodinský se svou manželkou v divadelním představení Kráska a netvor, které se odehrávalo ve večerních hodinách v Piccolominské expozici. Dne 7. září se konal již VII. ročník Kuronských
slavností se závěrečným koncertem Janka Ledeckého. Sezonu
zakončily prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů expozice Na dvoře vévodském, pořádané od 25. listopadu
do 1. prosince. Poslední tečku tvořil již tradiční vánoční koncert
v podání ZUŠ Police nad Metují. Během sezony bylo v areálu zámku uzavřeno celkem 20 sňatků, mezi svatebčany je nejoblíbenější Španělský sál a Piccolominská zahrada.
Loňskou prázdninovou novinkou se staly dětské prohlídky
v expozici Na dvoře vévodském. Rodiny s dětmi si prošly v doprovodu vévody Petra Birona či jeho dcery Kateřiny Vilemíny první
čtyři zámecké pokoje expozice, kde měl původně Petr Biron svůj
vlastní byt. Při prohlídce měly děti možnost obléknout se do kostýmů princezny nebo krále a rodiče si mohli vyfotografovat své
ratolesti usazené na stylových dětských zámeckých křesílkách.
V rámci tzv. malé údržby, kterou zajišťuje správa zámku, byly
v roce 2013 provedeny průběžné opravy střech hlavních budov,
opravy svodů, okapů a klempířských prvků, výměna vodovodní
přípojky k zahradní baště, výměna části plotů nad medvědáriem, opravy zábradlí v areálu, bezpečnostní prořezy stromů v lesoparku. Správou zámku byla financována projektová přípra-

ZÁMEK, MUZEUM
va na opravy oken a vrat Turionu a na opravy komínových těles
v nadstřešních částech všech zámeckých budov. Tyto akce budou realizovány v letošním roce.
Mimosezonní období je však především dobou přípravy na další rok. Sezonu 2014 otevře v dubnu sám kníže Ottavio Piccolomini v prohlídkách, v nichž představí návštěvníkům své honosné
zámecké sídlo. Následovat budou prohlídky půd nad hlavními
zámeckými budovami v Mezinárodní den památek a historických sídel, fotosoutěž na téma „náchodský zámek v záři ohňostroje“, koncem června představení pro děti s Veronikou Dobrodinskou, výstava historických vozidel, šermířská vystoupení
a oblíbené prázdninové večerní prohlídky, Kuronské slavnosti 6.9. a další akce. Klidného zimního spánku v přítmí starého
hradního příkopu si tedy na náchodském zámku užijí pouze dva
hnědí medvědi Ludvík a Dáša.
Do nového roku 2014 Vám správa zámku přeje hodně
zdraví a osobních i pracovních úspěchů!

Přehled kulturních akcí
v lednu 2014 v Regionálním muzeu Náchod
Křehké kouzlo Vánoc (Výstava vánočních ozdob)
Do středy 15. 1. 2014 bude ve výstavní síni regionálního muzea
(roh Zámecké a Tyršovy ulice) prodloužena výstava, která návštěvníky seznamuje s tradicí zdobení vánočního stromku a historií vánočních ozdob. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod. 1. 1. 2014 bude zavřeno.
Mexické Vánoce a exotické betlémy
Do 19. 1. 2014 bude prodloužena v budově stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 výstava, která zájemcům přibližuje adventní a vánoční atmosféru v mexickém městě Tijuana na pobřeží Tichého oceánu. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.,
1. 1. 2014 bude zavřeno.
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, 1. 1. 2014 bude zavřeno. Organizované
výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno pouze pro
předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze
objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese:
Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř.
elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Police nad Metují
Vyznání do dřeva. Výstava loutek
z řezbářské dílny Jarmily Haldové a jejích synů
Do 5. 1. 2014 pořádá Regionální muzeum v Náchodě ve staré polické škole “Dřevěnce“ výstavu loutek rodiny Haldových. Otevřeno bude denně mimo pondělí 9–12, 13–16.30 hodin, 1. 1. 2014
zavřeno.

Hronov

Lidové betlémy
Do 5. 1. 2014 mohou návštěvníci v Jiráskově rodném domku
v Hronově spatřit pestrou kolekci historických i novodobých betlémů ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě. Otevřeno denně
mimo pondělí 9–12, 13–16.30 hodin, 1. 1. 2014 zavřeno.

17

18

POHOTOVOST, DÉČKO

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
1. 1. 2014
		
4. 1. a 5. 1. 2014
		
11. 1. a 12. 1. 2014
		
18. 1. a 19. 1. 2014
		
25. 1. a 26. 1. 2014
		

MUDr. Michaela Kučerová
Nové Město nad Metují
MUDr. Alois Vejmola
Náchod
MUDr. Hana Jelenová
Náchod
MUDr. Miroslava Jirmanová
Nové Město nad Metují
MUDr. Petr Juran
Nové Město nad Metují

PROGRAM
PROSINEC

www.decko-nachod.cz
AKCE PRO VEŘEJNOST
keramika na zkoušku – KERAMICKÉ
PÁTKY 15.00–18.00
Pro zájemce z řad veřejnosti bude i letos
každý první pátek v měsíci otevřena keramická dílna – tentokrát pátek 10. ledna (a pak 7. 2., 7. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6.). Vyzkoušíte si práci s hlínou při tématickém
tvoření nebo točení na hrnčířském kruhu,
pro děti i dospělé, děti do 6 let v doprovodu rodičů; sebou: pracovní oděv, přezůvky, jednorázové vstupné: 30 Kč; info: Tel.
774 223 296 – Bc. Tereza Išová
sobota 18. ledna od 14.00
– ZIMNÍ FIMO HRÁTKY pro rodiče s dětmi
Zábavné odpoledne při modelování z polymerové hmoty FIMO, tvorba miniaturek, náušnic a přívěsků – originálních
šperků s vtipem nebo Vaším oblíbeným
vzorem – poradíme Vám jak na to, včetně
kompletace, vhodné pro maminky s dětmi od 5 do 10 let; pomůcky a materiál poskytneme, s sebou přezůvky, pracovní
oděv; 3 hodinový kurz od 14.00 (do cca
17 h); cena: 100 Kč/dospělý + 60 Kč/dítě
– info a přihlášky (do 10. 1.) – Tel.
774 223 296 – Bc. Tereza Išová
sobota 18. ledna od 17.00 hodin ve velkém sále
– DD DISKOTÉKA PRO TEENAGERY
Vstup 30 Kč, bližší informace podá Jaroslav Karásek (tel.: 775 223 919)
obota 25. ledna od 14.00 hodin
– Boy BATTLE JUNIOR. Vstup 50 Kč, bližší informace podá Jaroslav Karásek tel.:
775 223 919
neděle 26. ledna od 15 hodin ve velkém
sále Déčka – POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Zábavný pohádkový program, tradiční i netradiční hry, soutěže, tanec a písničky, hrátky a odměny pro děti i rodiče (program do cca 17.00); proběhne volba
nejoblíbenější pohádkové postavy i volba
nejhezčích masek, a to v i kategorii „kostým domácí výroby“; občerstvení zajištěno!!; vstupné 25 Kč/ osoba, děti do 2 let
a držitelé ZTP vstup zdarma, vstupenky
v předprodeji na recepci Déčka od 15. 1.
2014

Stomatologická pohotovost
Komenského 72,
tel.: 491 472 924
Palackého 20
tel.: 491 424 524
Denisovo nábřeží 665,
tel.: 491 431 104
Komenského 48,
tel.: 491 472 947
Komenského 10,
tel.: 491 472 721

AKCE NA POLOLETNÍ
PRÁZDNINY
pátek 31. ledna od 9.00 do 13.00 hodin
– TVOŘIVÉ POLOLETKY S TLAPÍKEM
Tvořivý den pro všechny školní děti, vyzkoušíme si vyrábění z FIMA, keramické
aktivity a navštívíme také naše zvířátka
v miniZOO Déčka. Cena: 100 Kč (s oběděm
na celý den), 50 Kč (program bez oběda
do 13 hodin); přihlášky a bližší informace na recepci Déčka.
víkend 31. ledna – 2. února
– POLOLETKY S TANCEM 2014
Víkendové taneční soustředění. Cena
800 Kč, bližší informace u Jaroslava Karáska tel.: 775 223 919.

AKCE MC MACÍČEK
Zveme všechny děti, jejich rodiče a prarodiče na naše pravidelná setkání – více informací na www.decko-nachod.cz nebo
u Mgr. Denisy Pokorné na mc@decko-nachod.cz
V týdnu 6.–10. ledna v Macíčku proběhne CVIČENÍ S TŘEMI KRÁLI – zopakujte
si o nich písničku, budeme ji potřebovat.
A připravte se na dobré skutky :-)
čtvrtek 16. ledna od 16. 30 hodin v klubu Hnízdo – přednáška PhDr. Zdeňky
Rejtharové na téma NEKLIDNÉ DÍTĚ
Jaké je neklidné dítě? Co je neklid? Jaká
je hyperaktivita vrozená a získaná? Čekejte odpovědi na tyto otázky, uklidnění, podporu a rady. Vstupné 80 Kč, nutné
se předem přihlásit u Mgr. Denisy Pokorné do 15. 1. 2014 na tel.: 774 635 232 nebo
na mc@decko-nachod.cz
v pátek 17. ledna od 10.00 hodin SNĚHOVÉ HRÁTKY
Zveme všechny děti z MŠ a MC na veselé
hrátky na sněhu – pojedeme na daleký výlet (nejen) za kamarády tučňáky až za polární kruh na zahradu SVČ Déčko
Konání akce závisí na sněhových podmínkách; od 9.00 budou přicházet školky,
od 10.00 se přidá MC, 10 Kč / dítě
V týdnu 20.–23. ledna probíhá CVIČENÍ
S MRAZÍKEM.

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO
A ICM PRO MLÁDEŽ
(klub otevřený od 14.30 do 19.30, začátek turnajů apod. vždy od 16 hodin)

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.
pátek 17. ledna – VEČER S „RYCHLE
A ZBĚSILE“. Celonoční promítání k příležitosti vzpomínky na tragicky zesnulého herce Paula Walkera, zpestřením bude
úvodní přednáška a tématická hra – užijeme si spolu „rychlou a zběsilou“ jízdu
v klubu, těšíme se na Vás.

4. 1. 2014
11. 1. 2014
18. 1. 2014
25. 1. 2014
1. 2. 2014

Aladinova kouzelná lampa
O pejskovi a kočičce
O pejskovi a kočičce
Kašpárkovy čertoviny
O pejskovi a kočičce

JIRÁSKOVA CHATA DOBROŠOV
POZVÁNÍ

11. a 12. 1.
SRNČÍ a KANČÍ HODY
18. a 19. 1.
MUFLONÍ a DANČÍ VARIACE
31. 1., 1. a 2. 2.
DOMÁCÍ VEPŘOVÉ HODY
DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU
nejkrásnější rozhledny Královéhradeckého kraje

leden 2014

Senior klub „Harmonie 2“

čtvrtek 2. 1. od 14 hod. koncert „3 tenorů“ – J. Carreras, P. Domingo, L. Pavarotti, vám daruje nezapomenutelný zážitek, přijďte si poslechnout;
čtvrtek 9. 1. od 14 hod. „Trochu moudrosti nikomu neuškodí“, beseda s p. J. Vítem;
STŘEDA 15. 1. od 14 hod. „Návštěva Londýna“ – film připravil
a promítne p. Vl. Čejp;
čtvrtek 23. 1. od 14 hod. „Na lidovou notu“ nám přijde zahrát
p. Roušarová s rodinou, přijďte se pobavit a zazpívat si;
čtvrtek 30. 1. od 14 hod. „Národní parky Severní Ameriky“
promítání pro nás připravil p. O. Mach.
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť
jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

Srdečně zveme své členy a příznivce na:
Výroční členskou schůzi, která se koná v restauraci ODAS
na Karlově náměstí v Náchodě ve středu 12. 2. 2014 od 14 hodin.
Program:
Přivítání členů, hostů
hodnocení činnosti v roce 2013
návrh činnosti na rok 2014
zpráva o hospodaření organizace
vyúčtování dotace od MěÚ
zpráva revizní komise
prostor pro hosty
diskuze
Drobné občerstvení zajištěno z prostředků sdružení SZdP.
Pozvaní hosté: představitelé MěÚ, MěSSS Marie, sociálního odboru MěÚ, Úřadu práce, Klubu DIA, Senior klubu.
Různé: výběr členských příspěvků, návrhy, dotazy, příprava zájezdu, rekondice, přednášky, diskuze.
Těšíme se na Vaši účast a v novém roce 2014 přejeme hodně zdraví a štěstí.
O. Frühaufová, M. Čiháček

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy:
Náchodský výtvarný podzim
– 30. ročník přehlídky umění regionu.
Jubilejní ročník tradičního salónu je věnován nežijícím
umělcům, kteří se ho v minulosti účastnili. (do 5. ledna)
Naše Galerie – Mávnutím kouzelného proutku
8. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska.
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen,
proběhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních
prací dne 24. ledna 2014 v 17 hodin. (25. 1. – 16. 2.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Baroko, baroko – nepravidelná perla
Sobotní výtvarná dílna 25. ledna od 14 do 16 hodin.
Cílem tvořivého odpoledne je přiblížit rodinám s dětmi i dospělým nejen současné, ale i starší výtvarné umění, nabídnout jim netradiční práci s tradičními technikami a zároveň
podnítit jejich fantazii a inspiraci ke společné výtvarné činnosti nejen v galerii. S dětmi se přesuneme do období baroka a necháme se inspirovat materiály, vzory a okázalostí barokní doby.
Program je pro děti od 2 do 12 let, není nutná žádná příprava. Doporučujeme vzít s sebou pracovní oděv. V případě zájmu se přihlaste nejpozději dva dny před daným termínem
na čísle 491 423 245 u Mgr. Veroniky Mesnerové nebo na
e-mailové adrese mesnerova@gvun.cz.

SENIOR KLUB, SZP, CÍRKVE

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, Farář ThDr. Stanislav
Švarce ThD. Kontakt: 776 736 885, 491 426 223, e-mail: nachod@
ccsh.cz., www: nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30 hod.
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevřeno denně 9–17 hod.Přehled adventních a vánočních bohoslužeb:
vystoupení u vánočního stromu viz plakát v příloze
Středa 1. 1. 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, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí,středa 8.15 do 10.00, od 16.45 do 17.30, pátek 8.15 do 10.00,
v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vávřince: út. 18.00, st. 16.00,čt. 7.00, pá. 18.00, so. 18.00,
ne. 7.30, 9.00. Na Nový rok 1. 1. bude dodatečně mše sv. v kostele sv. Vavřince v 15.00 hod. V kostele sv. Michaela mše sv. pro
dětí a mládež ne. v 10.15 hod. Povídání o Bohu a zpívání pro nejmenší děti „Andělka“ v pátek od 17.00 hod. na děkanství. Modlitební společenství „Večeřadlo“ se koná v pátek po večerní mši
sv. na děkanství. Koncert Smyčcového orchestru ZUŠ Náchod
a Polyfonniho sdružená z Nového Města nad Metují se bude
konat v rámci Tříkrálové sbírky v kostele sv. Vavřince v neděli
5. 1. 2014 od 15.00 hod.

Českobratrská církev evangelická

Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182, e-mail:
nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod.
(není-li uvedeno jinak) a pravidelně každou neděli od 15.30 hod.
ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V neděli 12. 1. 2014 od 10.00 hod. společné bohoslužby
pro celý sbor ve sborovém domě v Náchodě s večeří Páně, po nich
sborové shromáždění. Schůzky dětí a konfirmandů v pátek 17. 1.
a 31. 1. na faře v Šonově. Od první lednové neděle se začnou opět
konat bohoslužby v evangelickém kostele v Šonově vždy od 10.30
hod. Vhodné zejména pro rodiny s dětmi, pro děti zvláštní program v klubových prostorách fary.

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 každou sobotu od 9.30 h.

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 informuje na leden 2014
Vážení a milí čtenáři, současní i budoucí, chceme Vám do nového
roku 2014 popřát hodně radosti, pohody, zdraví, dobrých knih a pozitivních informací. Budeme velice rádi, když i v tomto roce přispějeme alespoň malým dílem k vaší spokojenosti, kulturnímu rozhledu a vzdělanosti.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 7. 1. v dopoledních hodinách.

Náchodská univerzita volného času (NUVČ)
– 8. semestr
Únor
10. 2. Richard Biegel: Renesanční města Itálie
17. 2. Tomáš Cikrt: Příběhy léků
Březen
3. 3. Jaroslava Janečková: Hudba evropského romantismu
17. 3. Michaela Ježková-Petreková: Mozek a jeho tajemství
24. 3. Jaromír Štětina: válečný zpravodaj, novinář, spisovatel
a politik
Duben
14. 4. Jan Čížek: Historická výročí Náchoda (založení města
760., Beránek 100., radnice 110. výročí)
28. 4. Lucie Bankovská Motlová: Schizofrenie ve 21. století
Květen – zájezd
Poslední volná místa

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Probíhají soutěže v rámci projektu SKIP Kde končí svět, letos
s podnázvem
NEJMOUDŘEJŠÍ JE ČÍSLO
1) Literární soutěž s titulem TO SES TEDY PŘEPOČÍTAL
Svou práci můžete pojednat jako pohádku, povídku, vyprávění,
dopis, úryvek fiktivního deníku, nebo jakkoli jinak.
Pokud budete odevzdávat práci psanou rukou, je nutný čitelný rukopis.
2) Výtvarnou soutěž na téma ROZPOČÍTADLA
Téma můžete zpracovat libovolnou výtvarnou technikou.
Uzávěrka soutěží je 31. 3. 2014.
Těšíme se na vaše nápady.
Stále se můžete zapojit do nové čtenářské hry
–LITERÁRNÍ VRHCÁBY–
Je šest hracích kostek. Je šest souborů knih s čísly od 1 do 6 v názvu. Hodem kostkami si určíš, kolik knížek ze kterého souboru si
vybereš ke čtení. Během hry sbíráš body, ty vyměňuješ za KŘIŠŤÁLOVÁ OČKA, která budou platidlem na velkém JARMARKU
v knihovně příští rok na jaře. Času máš tedy dost, hrej, čti, sbírej a dobře se bav.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na www.mknachod.cz. (Vo)

Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap
27. 1. v 17 hodin
Petr Hirsch – představení ve fotografii.
O 16.090km dlouhé pouti ze Dvora Králové do Santiaga de Compostela, Říma a Jeruzaléma, za každého počasí, krok za krokem,
dál a dál… Vstupné dobrovolné.

Kurz trénování paměti
Již třetím rokem pořádá knihovna kurz trénování paměti pod
vedením zkušené lektorky Aleny Naimanové. Přihlásit se mohou
absolventi loňského kurzu, ale i noví účastníci. První lekce 29. 1.
Cena celého kurzu pouze 220 Kč.
Rozpis kurzů (probíhají vždy od 10.00, 13.00 a 15.30 hodin):
29. 1., 3. 2., 5. 2., 19. 2., 24. 2.,26. 2., 5. 3., 10. 3., 19. 3., 26.3.
a 2. 4.…
Možnost přihlášení
je pouze
do 24. ledna 2014!

Měsíčník Náchodský zpravodaj.
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1. středa pouze v 15 h.

HUSITI
Animovaná komedie, která mění dějiny! Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála úplně jinak, než se nám snaží namluvit učebnice dějepisu? Komedie režiséra Pavla Koutského hravě boří mýty
o husitské éře, když na piedestal historie místo kazatele a vojevůdce staví dva neskutečné poplety, kteří se proti své vůli stali hrdiny své doby. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

1. středa pouze v 17 h.

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Uvádíme v českém znění. Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.

2. čtvrtek pouze v 16 h.
3. pátek pouze v 15 h.
4. so. 5. ne pouze v 15 h.
2. čt pouze v 18 h. – 2D TITULKY
3. pá pouze v 17 h. – 3D DABING
4. so pouze v 17 h. – 2D DABING
4. so pouze v 19.30 h. – 3D DABING
5. ne pouze v 17 h. – 3D DABING
6. po pouze v 19.30 h. – 2D TIT.
7. út pouze v 17 h. – 3D DABING
8. st pouze v 17 h. – 2D DABING
3. pátek pouze v 19.30 h.

MRŇOUSKOVÉ – ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
Animovaná rodinná komedie s originálními a zábavnými příběhy ze světa hmyzu, natočená na motivy velmi úspěšných krátkých příběhů „Mrňouskové“, dobře známých českému divákovi z tv obrazovky. Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, přátelství a fantazie – do světa těch nejdrobnějších Mrňousků… Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 110 Kč. Mládeži přístupný.

47 RÓNINŮ

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Prožijte legendu! Legenda o 47 róninech patří k nejznámějším příběhům japonské historie a teď se z této exotické země přes hollywoodská studia dostává do našich kin v podobě výpravného a akčního
fantasy dobrodružství, v němž proti těmto mstitelům stanou i nepřátelé, kteří nejsou z masa a kostí. Nádherné lokace, plejáda nejrůznějších monster, výpravné bitvy – to je nejlepší filmová fantasy
dobrodružství posledních let. Podle tvůrců se ve filmu podařilo skvěle propojit magické, až pohádkové prvky s co největší realističností. Uvádíme ve 3D i 2D verzi s českým dabingem i českými titulky.
Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži přístupný.
		

KŘÍDLA VÁNOC
Zimní příběh o zázracích i naději v nás. Nejen vánoční příběh o síle našich přání. Dejme šanci zázrakům! V hlavních rolích Richard Krajčo, Vica Kerekes, David Novotný a Jakub Prachař, v dalších rolích Vanda Hybnerová, Lenka Vlasáková, Viktor Preiss, Vilma Cibulková, Zdena Hadrbolcová, Stanislav Zindulka a Milena Steinmasslová. Režie Karin Babinská.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

5. neděle pouze v 19.30 h.

PŘÍBĚH KMOTRA
Skutečný příběh velké lásky. Lásky k penězům… Akční krimi film inspirovaný bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“, vyprávějící o vzestupu a pádu člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami vypracoval až na pozici šedé eminence české politiky. Režie: Petr Nikolaev. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

6. pondělí pouze v 17 h.
7. úterý pouze v 19.30 h.

ZPÁTKY DO RINGU

8. středa pouze v 19.30 h.

ROZKOŠ

Byli to dva nesmiřitelní soupeři, jejichž řevnivost na sebe upoutala pozornost celého národa. O třicet let později dostali nabídku, kterou s vidinou velkého zisku nemohli odmítnout: vrátit se zpátky do ringu. Sylvester Stallone a Robert DeNiro v hlavních rolích komedie Petera Segala. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
…příliš mnoho zajíců, myslivcova smrt… Posedlost láskou, posedlost uměním, posedlost originalitou, posedlost napodobováním, posedlost úspěchem, posedlost penězi a…posedlost sám sebou.
Jana Plodková, Martin Myšička, Jaroslav Plesl, Jan Budař a Václav Neužil v tragikomickém melodramatu režisérky Jitky Rudolfové (mj. film „Zoufalci“). Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

9. čtvrtek pouze v 19.30 h.
10. pátek pouze v 17 h.
11. sobota pouze v 15.30 h.

PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ

12. neděle pouze ve 14 h.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

12. neděle pouze v 16 h.

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Režie: Peter Jackson. Uvádíme v českém znění.
Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.

9. čtvrtek pouze v 17 h.
10. pá, 12. ne pouze v 19.15 h.
11. sobota 17.30 a 19.45 h.
13. pondělí pouze v 19.30 h.
14. út, 15. st pouze v 17 h.

NĚŽNÉ VLNY

13. pondělí pouze v 17 h.
14. úterý pouze v 19.15 h.

NA ŽIVOT A NA SMRT

16. čtvrtek pouze v 19.15 h.

NYMFOMANKA, ČÁST II.

Nejsme sami. Prokletí jsou všude kolem nás. Někdy i uvnitř nás samých… Nešmírujte sousedy, zvlášť když u nich řádí temné síly. Slavná hororová série Paranormal Activity nabírá druhý dech, když
s pomocí záběrů amatérské digitální kamery opět uvádí diváky do hororového nebe. A ti, kteří už film viděli, tvrdí, že tenhle díl patří k nejděsivějším z celé série! České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Úžasné filmové komediální dobrodružství od tvůrců filmu „Na vlásku“. Rodinný animovaný film o nebojácné a optimistické dívce Anně, která se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. České znění. V rámci filmu je uváděn i krátký film „Mickeyho velká jízda“. Vstupné 100 Kč.

Příběh první osudové lásky. Nová česká komedie Jiřího Vejdělka (mj. filmy „Účastníci zájezdu“, „Václav“, „Ženy v pokušení“ nebo „Muži v naději“). Komedie o sympatickém nesmělém Vojtovi, jeho
cholerickém tatínkovi a vůbec celé „praštěné“ rodině a hlavně o rusovlasé spolužačce Ele s jejich osudy v době nedávno minulé – píše se totiž rok 1989… Hrají Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar, Lucie Šteflová, Vojtěch Dyk, Jan Hartl, Jan Budař, Taťjána Medvecká a Václav Kopta. Vstupné 140 Kč, v pondělí tzv. levný den – vstupné 115 Kč. Mládeži přístupný.

Elitní jednotka s tajnou misí. Přežil jediný… Předlohou filmu se stala vzpomínková kniha Marcuse Luttrella, jediného vojáka, který přežil krvavý střet s Talibanem. A který svou knihou porušil svaté pravidlo SEALs o jejich operacích veřejně nemluvit… V hlavní roli akčního dramatického thrilleru Mark Wahlberg. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Otevřená studie ženské sexuality. Druhá část dlouho očekávaného snímku dánského „enfant terrible“ Lars von Triera. V jeho eroticky laděném filmu se objeví v hlavní roli Charlotte Gainsbourg,
které budou sekundovat Willem Dafoe, Stellan Skarsgård a Shia LaBeouf. Chybět nebude ani Uma Thurman! České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupný.

17. pátek pouze v 17 h.

THOR: TEMNÝ SVĚT

18. sobota pouze v 15 h.

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY – FILM VE 3D
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se součástí světa, v němž vládnou dinosauři. To, co jste si mohli zatím jen představovat, se stává skutečností a vaše cesta do druhohor může začít. Zažijete putování s dinosaury v dobách, kdy vládli Zemi. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

16. čtvrtek pouze v 17 h.
17. pátek pouze v 19.30 h.
18. sobota 17 a 19.30 h.
19. neděle pouze v 19.15 h.
20. po, 22. st pouze v 17 h.
21. úterý pouze v 19.45 h.

NĚŽNÉ VLNY

19. neděle pouze ve 13.30 h.

PTAČÍ ÚLET

20. pondělí pouze v 19 h.
21. úterý pouze v 16.30 h.

VLK Z WALL STREET

22. středa pouze v 19.15 h.

ZLODĚJKA KNIH

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu Avengers usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář mocnému nepříteli, mocnějšímu než samotný
Odin a celý Asgard, se musí Thor vydat na nebezpečnou cestu. Akční dobrodružný film, který uvádíme v českém znění. Vstupné 130 Kč.

Příběh první osudové lásky. Nová česká komedie Jiřího Vejdělka. Komedie o sympatickém nesmělém Vojtovi, jeho cholerickém tatínkovi a vůbec celé „praštěné“ rodině a hlavně o rusovlasé spolužačce Ele s jejich osudy v době nedávno minulé – píše se totiž rok 1989… Hrají Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar, Lucie Šteflová, Vojtěch Dyk, Jan Hartl, Jan Budař, Taťjána Medvecká
a Václav Kopta. Vstupné 130 Kč, v pondělí tzv. levný den – vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

Film plný dobrodružství, zábavy, dojemné lásky, loajality a odvahy. Příběh o dvou hrdinech a jejich šíleném pokusu změnit dějiny. Příběh dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán.
Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Víc peněz není nikdy dost… Neuvěřitelný, fascinující a divoký je příběh Jordana Belforta, který proslul jako vlk z Wall Street. Na plátno ho převedl režisér Martin Scorsese a v hlavní roli muže, který
ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu a stejně rychle je v noci roztáčel, se představí Leonardo DiCaprio. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Odvaha ukrytá mezi řádky… Síla slov a fantazie je ukrytá v knihách. Ale jen pro toho, kdo je umí a chce přečíst. Drama o hledání krásy i za těch nejošklivějších podmínek. V hlavních rolích Sophie
Nélisse, Geoffrey Rush a Emily Watson. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

23. čtvrtek pouze v 19.15 h.
24. pátek pouze v 17 h.
25. sobota pouze v 17 h.
26. neděle pouze v 19.15 h.
23. čt, 26. ne pouze v 17 h.
24. pátek pouze v 19.15 h.
25. so, 27. po pouze v 19.15 h.
28. út, 29. st pouze v 17 h.
25. sobota pouze v 15 h.

HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY
Starověká legenda o antickém „Supermanovi“. Půl Bůh, půl člověk s bájnou silou a odvahou bojuje ve velkolepém dobrodružství v čele své armády proti nejnebezpečnějším stvůrám starověku,
aby získal svou vyvolenou a zbavil zem tyranského krále. Výpravná akční historická podívaná ve stylu „Gladiátora“ s ohromujícími bitevními scénami na moři, na pevnině i v aréně. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VEJŠKA
Z Gymplu na Vejšku! Další osudy Petra a Michala, kteří po gymnáziu nastoupí na vysokou školu a které spojuje ilegální malování graffiti. Na pražských střechách, nádražích a v podchodech zažívají divoká dobrodružství. Česká komedie režiséra Tomáše Vorla. V hlavních rolích Tomáš Vorel jr. a Jiří Mádl, v dalších rolích Eva Josefíková, Jakub Kohák, Jan Kraus, Ivana Chýlková a Zuzana Bydžovská. V PONDĚLÍ 27. LEDNA 2014 FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ FILMU + AUTOGRAMIÁDA. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TURBO
On jezdí rychle. Oni zběsile! Turbo je obyčejný malý šnek, který má velký sen: Žít život hlemýždím tempem ho neuspokojuje, touží po mnohem vyšší rychlosti. Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

26. neděle pouze v 15 h.

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
Hodinové pásmo krátkých oblíbených pohádek pro nejmenší diváky. Vstupné 30 Kč.

27. pondělí pouze v 17 h.
28. úterý pouze v 19.15 h.

29. středa pouze v 19.15 h.

FRAJEŘI VE VEGAS
Tohle město není pro mladý… Celoživotní přátelé se na stará kolena rozhodnou zapomenout na svá stará kolena, a ve jménu slavných společných mejdanů to ještě jednou roztočit. V báječné komedii podniknou útok na vaše bránice herecké legendy Robert DeNiro, Michael Douglas, Morgan Freeman a Kevin Kline. V této sestavě si takhle společně na filmovém plátně zahráli vůbec poprvé…
České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

KŘÍDLA VÁNOC
Zimní příběh o zázracích i naději v nás. V hlavních rolích Richard Krajčo, Vica Kerekes, David Novotný a Jakub Prachař, v dalších rolích Vanda Hybnerová, Lenka Vlasáková, Viktor Preiss, Vilma Cibulková, Zdena Hadrbolcová, Stanislav Zindulka a Milena Steinmasslová. Režie Karin Babinská. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

31. pátek pouze v 15 h.

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Uvádíme v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

30. čtvrtek pouze v 17 h.
31. pátek pouze ve 20 h.

KRÁSNO

31. pátek pouze v 18 h.

JACK RYAN: V UTAJENÍ

Osobitá česká černá komedie ve stylu bratrů Coenů. Režijní debut herce Ondřeje Sokola. Připravte se na zápletku kolem dědictví a nevyjasněných úmrtí, ve spirále cynických, vtipných a hodně zamotaných situací… Hrají Martin Finger, Ondřej Sokol, Jana Pehrová-Krausová, Zuzana Stavná, Ondřej Malý, Michal Pavlata, David Matásek, Václav Neužil ml., Marie Doležalová, Karel Roden, Jaroslav Plesl, Vasil Fridrich, Michal Suchánek a Jan Kačer. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Patří do elitní ligy tajných agentů, kteří mají v náplni práce zachraňovat svět – i když není takový lamač srdcí jako James Bond, ani tak drsný jako Jason Bourne. Na filmovém plátně se objevil už čtyřikrát (Hon na ponorku, Vysoká hra patriotů, Jasné nebezpečí, Nejhorší obavy). Napínavý thriller režiséra Kennetha Branagha, natočený na motivy hrdinů Toma Clancyho. V hlavních rolích Chris
Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh a Colm Feore. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

TÝDEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V 1. TŘÍDÁCH
ZŠ T. G. M. V NÁCHODĚ
20. 1.—23. 1. 2014
8—11 hodin
Těšíme se na vás, přĳďte se podívat!

•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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MYDLIBABA
A TY DRUHÉ

Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec

HORÁČEK

3. 1. 2014

Městské divadlo Dr. J. Čížka Náchod

4. 3. 2014

Kolárovo divadlo Police nad Metují

MIKULÁŠOVY
PATÁLIE

OULE

Městské divadlo Dr. J. Čížka Náchod
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25. 4. 2014

28. 6. 2014

Szidi tobias

Kolárovo divadlo Police nad Metují

Zámek Nové Město nad Metují
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Naši významní partneři:

Mediální partneři:

Předprodejní místa kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí 2013/2014
Náchod
Cestovní agentura Machová
(Kamenice 144, tel.: 491 420 420)
Broumov
Informační centrum
(Mírové náměstí 56, tel.: 491 524 168)

Červený Kostelec
Informační centrum
(Havlíčkova 654, tel.: 721 727 584)

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

Nové Město nad Metují
Police nad Metují
Informační centrum
Informační centrum
(Husovo náměstí 1225, tel.: 491 472 119) (Masarykovo náměstí 75, tel.: 491 421 501)

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

Trutnov
Informační centrum
(Krakonošovo nám. 72, tel.: 499 818 245)

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

Úpice
informační centrum
(Dr. A. Hejny 133, tel.: 499 882 329)
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