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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v březnu
Neděle
1. 3. 2015
V 15.00 hodin

Matylda zasahuje
Agentura DAP Praha
Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 18. 2. 2015

Pondělí
2. 3. 2015
V 9.00 hodin

Středa
11. 3. 2015
V 19.00 hodin

Anton Pavlovič Čechov:
Povídky Čechov
Divadlo SemTamFór Slavičín
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla.

Violoncelli da camera
Tomáš Strašil, Marie Hixová,
Václav Bernášek,
Andrea Rattayová, Evžen Rattay
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 130, 120, 110 Kč
Předprodej od 18. 2. 2015

Čtvrtek
12. 3. 2015
V 19.00 hodin

Kladské pomezí – krajina neznámá
Dia show Mgr. Jana Ježka
Přednáškový sál
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 18. 2. 2015

Čtvrtek
5. 3. 2015
V 19.00 hodin

Mandrage – Od začátku
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Předprodej od 15. 1. 2015

Úterý
17. 3. 2015
v 19.00 hodin

Neděle
8. 3. 2015
V 19.00 hodin

Keith Huff: Deštivé dny
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
Divadlo Ungelt
Vstupné: : 450, 440, 430 Kč
Předprodej od 1. 11. 2014

J. Kander, F. Ebb, J. Masteroff: Cabaret
Východočeské divadlo Pardubice
Představení ab. cyklu – sk. „A“
Vstupné: 420, 410, 400 Kč
Předprodej od 18. 2. 2015

Čtvrtek
26. 3. 2015
V 19.00 hodin

Pavel Šporcl – Gipsy Fire
Vstupné: 350 Kč
Předprodej od 18. 11. 2014

Keith Huff: Deštivé dny
Divadlo Ungelt. Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík. Režie: Janusz Klimsza.
Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přátelé od dětství, které oba strávili
na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie. V americké a zároveň světové premiéře této hry hrály mladé policisty světové
filmové hvězdy Daniel Craig a Hugh Jackman. Richard Krajčo získal za ztvárnění role Dennyho cenu Thálie 2012, David Švehlík se umístil v širší
nominaci.

J. Kander, F. Ebb, J. Masteroff: Cabaret
Východočeské divadlo Pardubice. Režie: Petr Novotný
Hrají: Ladislav Špiner, Josef Pejchal, Martina Sikorová, Dagmar Novotná, Jiří Kalužný, Martin Mejzlík, Petra Janečková, Alexandr Postler a další.
Milostný příběh a zábavná kabaretní čísla na pozadí významných dějinných událostí v Evropě v jednom z nejúspěšnějších muzikálů všech dob.
Píše se rok 1931 a do Berlína, města kypícího životem, přijíždí mladý americký spisovatel Clifford Bradshaw, aby psal, studoval a poznával svět.
Průvodkyní se mu stává kabaretní zpěvačka Sally Bowles, se kterou naváže milostný románek. Magicky ho proto přitahuje i kabaret, který je
místem, kde se lidé baví, zároveň je však i metaforou pro svět, v němž se klaunství a absurdita staly základním životním principem. A počáteční
pocit svobody a nevázanosti nemůže Clifforda nechat lhostejným před plíživým nástupem falešných idejí i stále stupňujícím se vlivem Hitlerovy
NSDAP. Po své newyorské premiéře v roce 1966 se Cabaret stal okamžitě senzací a posléze jedním z nejúspěšnějších muzikálů v historii. O šest
let později ho proslavil i stejnojmenný film režiséra a choreografa Boba Fosseho s Lizou Minnelli a Michaelem Yorkem v hlavních rolích, který
získal osm Oscarů.

Kladské pomezí – krajina neznámá
O krajině, přírodě i lidech…
Motto: Je dobré vědět, v jak mimořádné části Evropy žijeme... Při komentovaném promítání autorských fotografií. Vás po nejzajímavějších
místech Kladského pomezí provede Jan Ježek. Cestovat budeme prostorem i časem… Mgr. Jan Ježek pracuje jako učitel na Jiráskově gymnáziu
v Náchodě a provozuje web Krajinou a přírodou východních Čech – http://bohemiaorientalis.cz/.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, tel. 491 426 060, v Cestovní agentuře M. Machová, tel. 491 420 420,
v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119, v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657,
v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870 a v Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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Zřizovatelem a provozovatelem Městského informačního centra, které se nachází ve vestibulu recepce hotelu U Beránka, se stalo od 1. 1. 2015 Město Náchod.
Informační centrum je součástí odboru
kultury, sportu a cestovního ruchu a je
k dispozici jak pro návštěvníky města
Náchoda, tak pro místní obyvatele. Občané Náchoda zde najdou informace o konaných kulturních, společenských a sportovních akcích v Náchodě a okolí, mohou
si zde zakoupit vstupenky na představení konané v divadle Dr. Josefa Čížka, dále
vstupenky na regionální akce prodávané
v systému Kupvstupenku.cz, také na akce
celostátní úrovně v prodejních systémech
Ticketportal a TickerArt. Nově připravujeme i prodej vstupenek v systému Eventim.
Pro ty z vás, kteří chtějí mít přehled o kulturních a sportovních akcích, nabízíme
zasílání aktuálních informací a přehledu
o chystaných představeních na váš email.
Pokud máte o tuto novou službu zájem,
zašlete prosím e-mail na adresu: infocentrum@mestonachod.cz a do předmětu napište heslo „kulturní přehled“.
Dále pro občany a návštěvníky města
připravujeme novou službu, a to prodej
dálničních známek.
Jsme distribučním místem turistických
magazínů TIM a KAM, které zdarma každý měsíc informují zájemce o nových turistických zajímavostech a nových výletních cílech v celé České republice, dále
pak Náchodského zpravodaje, Swingu
a novin Echo.
Pro návštěvníky Náchoda a pro jejich
snadnou orientaci ve městě máme připravenou mapu města s vyznačenými památkami, dále informace o městě a blízkém
okolí, tipy na výlety, a aby si mohli odvézt
více, než jen milou vzpomínku na naše
město, prodáváme suvenýry s motivem
Náchoda. Další aktivitou informačního
centra je spolupráce s destinační agenturou Branka o. p. s., která se stará o propagaci cestovního ruchu v celém regionu,
a podílíme se na tvorbě novin Kladského pomezí. Vycházejí dvakrát ročně, vždy
na letní a zimní sezonu. V současné době
je ještě pár zbývajících výtisků zimního
vydání k dispozici a nové letní se již připravuje. V distribuci bude začátkem května a výtisk je zdarma.

V lednu 2015 podalo Město Náchod žádost o dotaci v programu "Podpora činnosti turistických informačních center“
z Královehradeckého kraje. Získaná finanční dotace bude použita na doplnění
o směrovky navigující přijíždějící návštěvníky do informačního centra na příjezdových cestách do Náchoda a z nádraží. Dále
by byla z dotace pořízena služba zdarma
internet pro veřejnost v infocentru. Dotace by byla na nákup výpočetní techniky (počítač, tiskárna, počítačový stůl).
Další aktivita, kterou se v současné době
informační centrum zabývá, je doplnění
a aktualizace databáze ubytovací kapacity v Náchodě na webových stránkách
města. Postupně kontaktujeme všechny
ubytovatele a na základě jejich připomínek zaznamenáváme změny. S ubytovateli jsme také navázali osobní spolupráci
a pracovníci infocentra již většinu osobně
navštívili a předali pro jejich hosty informační materiály o městě pro nadcházející letní sezonu.
Abychom zaručili a udrželi kvalitu poskytovaných služeb, zažádalo informační
centrum o certifikaci poskytovaných služeb, která proběhne na jaře tohoto roku.
Věříme, že díky tomu se naše informační
centrum více zviditelní a bude mít možnost čerpat ze zkušeností ostatních kolegů a větší možnost využití propagace
našeho města na veletrzích cestovního
ruchu.
Pro úplnost ještě dodáváme kontakt
a otevírací dobu našeho infocentra.
Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 74
547 01 Náchod
tel: 491 426 060
mobil: 778 411 680
e-mail: infocentrum@mestonachod.cz
Otevírací doba (říjen – duben)
Po–Pá
9.00–12.00 hodin 12.30–17.00 hodin
So–Ne
9.00–13.00 hodin
Otevírací doba (květen – září)
Po–Pá
8.00–12.00 hodin 12.30–17.00 hodin
So–Ne
8.00–15.00 hodin
Přijďte se podívat. Rádi vás budeme informovat.
Pracovníci Městského informačního centra
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 21. 1. 2015

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.
Číselný popis u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy
příspěvkových organizací
9-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací – MŠ Komenského,
MŠ Myslbekova, ZŠ Drtinovo náměstí (Staré Město) a ZŠ Pavlišovská (Babí).
Mateřská škola, Náchod, Komenského
301 – ředitelka Mgr. Alena Dušánková
– 113 dětí, čtyři třídy heterogenní, jedna speciální s logopedickým zaměřením
– www.mskomenskeho.cz
Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4
– ředitelka p. Šárka Rojšlová
– 81 dětí, tři heterogenní oddělení, na odloučeném pracovišti v MŠ U Kočovny jedna třída – 22 dětí, také heterogenní
– www.ms-myslbekova.info
ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121 – ředitelka Mgr. Dagmar Švorcová
– 128 žáků v sedmi kmenových třídách,
50 žáků ve dvou odděleních družiny
– www.zs-staremesto.estranky.cz
Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55
–ředitelka Mgr. Zuzana Hoffmannová
– 64 žáků ve čtyřech třídách, 50 žáků
ve dvou odděleních školní družiny
– www.skolababi.webnode.cz
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila bezúplatné nabytí drobného hmotného majetku (vybavení Informačního centra v hotelu U Beránka)
v hodnotě 239 654,26 Kč a úplatné nabytí drobného hmotného majetku vybavení Informačního centra v hotelu u Beránka v hodnotě 76 470,65 Kč. Převod souvisí
s provozem informačního centra v prostoru recepce Hotelu u Beránka, které od začátku letošního roku provozuje Město
Náchod (do konce roku 2014 byla provozovatelem Beránek Náchod, a. s.). 9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. Vedení nízkého napětí je uloženo v pozemkové parcele města č. 436/1 v katastrálním území Jizbice
v délce 127,7 m.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce, a. s. Břemeno se týká uložení nového kabelového vedení nízkého
napětí pod povrchem pozemkových parcel č. 158/2, č. 158/55 a č. 445/1 v ulici Lidické ve Starém Městě nad Metují v celkové délce 344,16 m.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce, kterou se žadatelce přenechává do bezplatného užívání část pozemkové parcely č. 342/1 v katastrálním území

Malé Poříčí o výměře 60 m2. Přenechaná
část pozemku bude využita pro zřízení
parkoviště pro návštěvníky občerstvení
Bavorka. Smlouva se uzavírá na dobu deseti let s účinností od 1. 2. 2015 do 31. 1.
2025.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.
Elektrické kabelové vedení bude umístěno nad pozemkovou parcelou města
č. 1984/1 v ulici Slunečná v délce cca
12 m.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s. r. o.
Plynárenské zařízení bude umístěno pod
povrchem pozemkových parcel č. 953/23,
č. 953/24, č. 2001, č. 2088/4, č. 2088/5
a č. 2088/6 v ulicích Purkyňova, Němcové,
Nemocniční a Orlická v délce cca 610 m.
9-0-0
RM schválila upravenou Směrnici o stanovení ceny zařízení věcného břemene na pozemcích města. Směrnice nově
stanovuje ceny od 1. 2. 2015, minimální
cena za zřízení věcného břemene na pozemcích Města Náchoda zasažených liniovými stavbami se zvyšuje z 1000 Kč
na 10.000 Kč.
9-0-0
RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt v domě čp.
270 v ulici Bílkova a se zveřejněním inzerátu v tisku.
9-0-0
Nakládání s biologicky rozložitelným
odpadem (BRO) – kompostování 9-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o dotaci do programu Nakládání s odpady a ochrana ovzduší vyhlášeného Královéhradeckým krajem na nákup 200 ks
kompostérů v rámci projektu „Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
– kompostování“.
RM souhlasila se spolufinancováním
uvedeného projektu ve výši rozdílu mezi
celkovými uznatelnými výdaji a dotací,
tj. min. ve výši 30 % celkových uznatelných výdajů a dále souhlasila s financováním 100 % případných neuznatelných
výdajů projektu.
Průkazy energetické náročnosti
budov města Náchoda
9-0-0
RM pověřila odbor správy majetku a financování provést poptávkové řízení
na zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov na budovy v majetku města v souladu s platnou legislativou.
Navigační systém k sídlu turistického informačního centra (TIC) a pořízení výpočetní techniky pro službu Internet pro
veřejnost v TIC
9-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o dotaci do programu Podpora činnosti
turistických informačních center vyhlášeného Královéhradeckým krajem včetně rozpočtového opatření na vybudování
navigačního systému k sídlu turistického informačního centra a dále pak na pořízení výpočetní a kancelářské techniky

pro službu Internet pro veřejnost v rámci
infocentra a s umístěním označení.
Předpokládané náklady na realizaci činí
61.000 Kč, výše dotace může být max.
90 % uznatelných nákladů.
Dětské hřiště v Běloveské ulici
9-0-0
RM schválila záměr a cenovou nabídku
firmy B plus P, spol. s r. o., Červený Kostelec na vybudování dětského hřiště v Běloveské ulici za obytnou budovou čp. 15911600.
Nákup nové hasičské cisterny
9-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o dotaci do programu Podpora hasičské
techniky pro obce s jednotkou požární
ochrany (JPO) vyhlášeného Královéhradeckým krajem na nákup hasičského vozidla CAS 20 v rámci projektu „Nákup hasičského vozidla CAS 20 pro Jednotku Sboru
dobrovolných hasičů Náchod“.
Modernizace stadionu Hamra
– podání žádosti o dotaci
9-0-0
RM souhlasila s podáním žádosti o dotaci do programu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR s názvem Modernizace stadionu Hamra v Náchodě
a souhlasila s uzavřením smlouvy s firmou Dabona, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou na administraci výběrového řízení.
Ekonomicky výhodnější a moderní
systém osvětlení
– změna technologie
9-0-0
RM schválila záměr implementace ekonomicky výhodnějšího a moderního systému osvětlení.
Záměr by měl umožnit snížit náklady
na osvětlení v řádu desítek procent. Systém v sobě zahrnuje osvětlení v rámci
všech budov v majetku města, kompletní veřejné osvětlení (VO) a také nové nasvětlení např. mostů, parků atd. Uvažuje
se o technologii LED osvětlení. Instalace
nových osvětlovacích prvků by městu přinesla úsporu v oblasti režií, kdy nová svítidla mají delší životnost než aktuálně instalovaná. Z hlediska ochrany životního
prostředí se jedná o technologie přátelské k životnímu prostředí, aplikace takového systému přispěje i k trvale udržitelnému rozvoji města. Zřetelným přínosem
by měl být jednotný vzhled osvětlení celého města jako celku. Cílem je kromě
úspor a udržitelného rozvoje také implementovat do soustavy veřejného osvětlení města inteligentní řídící systém, který
umožní využít vedení veřejného osvětlení pro dálkové řízení a monitoring (v budoucnu je možné v rámci systému ovládat
dopravní značení, kamerový systém, navigační systém, dálkové odečty elektroměrů, varovný informační systém). Systém tak umožňuje kontrolu a řízení toku
energií. Prvním krokem bude zpracování kvalitní zadávací dokumentaci pro návrh osvětlení budov v majetku města, VO
a nasvětlení nových prvků ve městě. Cílem dokumentace bude stanovit podmínky tak, aby v maximální míře byly prospěšné pro město, městskou pokladnu
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a občany. Dokumentace bude dále použita pro otevřené výběrové řízení, které
bude zpracovávat odborná firma. Dodavatel vzejde z transparentního a otevřeného výběrového řízení.
„Veřejná prostranství Náchod
– parkoviště a zpevněné plochy
u hřiště“
9-0-0
RM souhlasila s externí administrací veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod – parkoviště a zpevněné
plochy u hřiště“ realizovaného v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města
Náchoda – problémová zóna u nemocnice“ Centrem rozvoje Česká Skalice, o. p. s.,
Česká Skalice. Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového parkoviště v prostoru bývalé skládky odpadů, dokončení stávajícího parkoviště s nezpevněným
povrchem v ulici Duhová, propojení komunikace Růžová s přilehlým parkovištěm rampovým schodištěm a prodloužení chodníku v prostoru dětského hřiště
Zářeční. Dále pak úprava stávající komunikace od Domova důchodců k novému
sportovnímu hřišti pod objektem MARIE,
výstavba parkoviště, zpevnění přístupové
cesty k hřišti a výstavba chodníků a zpevněných ploch v areálu hřiště pod objektem MARIE.

TELEGRAFICKY:

RM schválila cenovou nabídku firmy
EKOS – ekologické stavby Červený Kostelec, s. r. o., Červený Kostelec, na recyklaci stavebních sutí drcením za nabídkovou
cenu 88 Kč/t bez DPH a schválila uzavření
objednávky.
9-0-0
RM schválila provozní řád veřejného
sportoviště na sídlišti SUN.
9-0-0

Rada města 9. 2. 2015

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět
radních, později osm.
Výroční zprávy příspěvkových
organizací
9-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací: ZŠ 1. Máje (Běloves), ZŠ Komenského, ZŠ Náchod-Plhov, ZŠ
TGM a ZUŠ Náchod.
Základní škola, Náchod, 1. Máje 365 Běloves – ředitel Mgr. Libor Zelený
– 95 žáků v pěti třídách, 50 žáků ve dvou
odděleních školní družiny
– www.zsbeloves.cz
Základní škola, Náchod, Komenského 425
– ředitel Mgr. Ladislav Domáň
– 766 žáků ve 30 třídách, 130 žáků v pěti
odděleních školní družiny
– www.komenskehozsnachod.cz
Základní škola, Náchod-Plhov, Příkopy
1186 – ředitel Mgr. Vladimír Honzů
– 359 žáků v 17 třídách, 100 žáků ve třech
odděleních školní družiny a 21 žáků
ve školním klubu – www.zsplhov.cz
Základní škola T. G. Masaryka, Náchod,
Bartoňova 1005 – ředitel Mgr. Roman Odvářka

ZPRÁVY Z RADNICE
– 327 žáků v 17 třídách, 100 žáků ve čtyřech odděleních školní družiny a 70 žáků
ve školním klubu – www.zstgmnachod.cz
Základní umělecká škola Náchod, Tyršova 247 – ředitel Mgr. Zbyněk Mokrejš
– celkem 750 žáků – plná kapacita školy
– čtyři obory – hudební 438 žáků, výtvarný 187, taneční 95, literárně dramatický 30
– www.zusnachod.cz
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce s Národním památkovým ústavem (NPÚ). Smlouvou NPÚ přenechává
městu do bezplatného užívání pozemkových parcel č. 382, č. 378/1, č. 379, č. 373,
č. 209, č. 210, č. 211, č. 2107, č. 218, č. 219,
č. 220, č. 224/2, č. 217, č. 224/3, č. 377/4
a stavební parcely č. 156/2 v prostoru zámeckého kopce. Pozemky budou využity
pro stavbu chodníků, stezek, schodů, zábradlí a provedení úpravy zeleně zámeckého kopce. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou s platností od 1. 3. 2015 do 1. 3.
2023.
8-1-0
Smlouvy o dotaci z rozpočtu města
Náchoda – podpora de minimis 8-0-0
RM schválila smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis pro: Občanské sdružení
Srdéčko – 30.000 Kč, Spolek přátel vojenské historie – 6. prapor polních myslivců
Náchod – 25.000 Kč, Pěvecký sbor Hron
– 42.000 Kč, Region Orlicko – Třebovsko – 5.000 Kč, Český svaz akrobatického rock and rollu – 45.000 Kč, Ing. Miloš Tichý – 22.000 Kč, Náchodská Prima
sezóna o. p. s. – 35.000 Kč, Dokořán o. s.
– 24.000 Kč, Oblastní spolek Českého červeného kříže Náchod – 10.000 Kč, Centrum
sociální pomoci a služeb o. p. s. – 50.000 Kč,
Konfederace politických vězňů – 5.000 Kč,
Občanské poradenské středisko, o. p. s.
– 50.000 Kč, Svaz důchodců – 14.000 Kč, Oblastní charita Červený Kostelec – 20.000 Kč
+ 10.000 Kč, Farní charita Rychnov nad
Kněžnou - 10.000 Kč, Svaz diabetiků ČR,
územní organizace Náchod – 15.000 Kč,
Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod – 5.000 Kč, Sdružení zdravotně postižených Náchod – 30.000 Kč, Centrum pro integraci osob se zdr. postižením
Královéhradeckého kraje, o. p. s. – 6.000 Kč,
Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové
nad Labem –5.000 Kč, TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s. – 5.000 Kč a Péče o duševní zdraví – 50.000 Kč.
Burza elektrické energie a zemního
plynu na další období
8-0-0
RM uložila odboru správy majetku
a financování provést nákup el. energie
a zemního plynu přes burzu pomocí firmy FIN-servis, a. s. na období 2016-2017.
Vavřinecká pouť 2015
7-0-1
RM souhlasila s pořádáním Vavřinecké
pouti ve dnech 8.–9. 8. 2015 na Masarykově náměstí a schválila rozmístění atrakcí na Masarykově náměstí a rozmístění
obytných maringotek v prostoru parkoviště za bývalou budovou Tepna.

Domov pro matky s dětmi Sv. Anna8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Dokončení – III. etapa výměny oken a dveří Azylového domu
– Domova pro matky s dětmi Sv. Anna
v Borské ulici čp. 616, čp. 621“ s panem
Vlastislavem Vondřejcem, Žďárky.
Parkoviště v Raisově ulici
8-0-0
RM odsouhlasila záměr a cenovou nabídku firmy BEZEDOS, s. r. o., Velké Poříčí na opravu stávajícího parkoviště v Raisově ulici.
Farmářské trhy a povolování
stánkového prodeje
RM schválila konání prodejních trhů
na Karlově náměstí provozovatelem Alešem Radkem z Plzně.
8-0-0
RM souhlasila s povolením samostatných stánkařů mimo farmářské trhy. 8-0-0
RM ponechala v platnosti stávající
smlouvu na konání farmářských trhů se
sdružením Bokouš.
8-0-0
RM souhlasila s prodejem drůbeže
z auta firmou Gallus Extra, s. r. o., z Dušejova v předem určený den jednou za měsíc v 17.30 hod. (doba prodeje cca 15 minut) v prostoru parkoviště za radnicí. 7-1-0
Návrh nových turistických
cílů v Náchodě
8-0-0
RM schválila objednání výroby bronzovo-dřevěné repliky děla za celkové náklady 175.450 Kč včetně DPH a uložila odboru
kultury, sportu a cestovního ruchu předložit návrh na jeho umístění na Masarykově náměstí.
Radní uložili odboru kultury, sportu a cestovního ruchu vypracovat návrh
umístění dalších objektů, které přispějí
k zatraktivnění a zvýšení cestovního ruchu v Náchodě.
Dotace na prevenci kriminality
rok 2015
8-0-0
RM schválila rozdělení dotací na prevenci kriminality na rok 2015 a schválila jednotlivé smlouvy o jejich poskytnutí: LAXUS, o. s. – 10.000 Kč, Dokořán, o.
s. – 22.000 Kč, Náchodské komunitní centrum, o. s. – 42.000 Kč, ZŠ Komenského
– 30.000 Kč, ZŠ T. G. Masaryka – 30.000 Kč,
ZŠ Náchod – Plhov – 12.000 Kč.
Klub SUN, o. s. – mateřské centrum
Hopsáček – stavební úpravy
8-0-0
RM schválila zajištění finančních prostředků ve výši 360.000 Kč na projektovou
dokumentaci a realizaci stavebních úprav
objektu e.č. 157 Staré Město nad Metují (výměníková stanice na sídlišti u nemocnice) pro potřeby mateřského centra Hopsáček.
V rámci úprav dojde k vybudování nového
okna, nových vstupních dveří (úprava zádveří), bezbariérového přístupu (schody,
rampa), výměně okna v kuchyni a kovových oken ve víceúčelové místnosti.

TELEGRAFICKY:

RM schválila finanční dotaci ve výši
100.000 Kč/rok pro Náchodskou divadelní scénu, z. s.
8-0-0
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narození a sňatky v lednu 2015

V lednu 2015 byli oddáni:
16. 1. Oldřich Maudr, Praha
Olga Konárová, Náchod

Narodili se v lednu:
2. 1. František Čermák
5. 1. Tomáš Turčík
6. 1. Matyáš Žítek
9. 1. Elena Matoulková
12. 1. Jakub Šimek

12. 1. Matěj Čermák
14. 1. Nikola Pozděnová
15. 1. Jan Tesař
16. 1. Matěj Trudič
17. 1. Marek Demeter
20. 1. Leona Veselková
22. 1. Tobiáš Kolář
28. 1. Pavel Danihel
29. 1. Vanessa Kubečková

V únoru opékat buřty? Proč ne?
Únor byl v Arše trochu netradiční. Rozhodli jsme se, že dětem zpříjemníme jarní prázdniny nějakým dobrodružstvím,
a tak jsme uspořádali výpravu za pokladem. Jednalo se o klasickou šipkovanou,
kdy polovina dětí šla napřed, fáborky vyznačovala cestu, zadávala různé úkoly
a nakonec schovala poklad. Druhá polovina dětí šla potom po fáborcích za pokladem. Venku krásně svítilo sluníčko, všude
byla spousta sněhu a cestu jsme si opravdu užili.
Když jsme dorazili na místo, kde měly
děti hledat poklad, byly velmi překvapené, že na místě plápolá ve sněhu ohý-

nek. A byly ještě překvapenější, když našly truhlu plnou voňavých buřtíků. Hned
jsme si je napíchali na klacky a šli opékat. S chutí jsme si dali netradiční, ale
o to více chutnou svačinku a mohli jsme
se společně vydat na cestu zpátky. Sice
trochu zmrzlí, ale najedení a spokojení.
V únoru se také slaví svátek zamilovaných, sv. Valentýn, který připadá
na 14. února. Tvořivá odpoledne s dětmi
jsme proto směřovali k aktivitám, které
mají s Valentýnem něco společného. Nejdříve jsme se rozhodli vytvářet šumivé
bombičky do koupele. Jsou poměrně drahé, proto jsme si udělali domácí. Krásně
provoněly Archu a děti mají dárečky pro
své milé. A pak jsme si z lineckého těsta upekli srdíčka plněná povidly napíchaná na špejli.
Po buřtech na sněhu zpestříme v březnu běžný program Archy tím, že strávíme
odpoledne v bazénu. A všechny výtvarné činnosti pomalu směřujeme k blížícímu se jaru a Velikonocím. Moc se na ně
těšíme. A vy?
Michaela Rázková, sociální pracovnice
SASRD Archa, Dokořán, o. s.

Idea Sokola stále aktuální
Před 153 lety (16. února 1862) byl v Praze
založen Tělocvičný spolek pražský, později
přejmenovaný podle černohorských bojovníků za svobodu na SOKOL. Jeho spoluzakladatel Dr. Miroslav Tyrš mu dal do vínku ideu souladu mezi rozvojem tělesných
a duševních schopností včetně postojů morálních. Co jiného než snaha o harmonický rozvoj těla a ducha je obsaženo v sokolském hesle: „V zdravém těle zdravý duch“.
A tato idea je stále aktuální, dá se říci, že
v dnešním uspěchaném a labilním světě
ještě významnější než dříve. Proto ČESKÁ
OBEC SOKOLSKÁ není jen jednou z řady tělocvičných organizací v naší zemi. Právě
díky svým ideálům, svému programu je organizací, která měla lví podíl na budování
našeho samostatného státu, na jeho obraně a demokratických principech, za které
hodně jeho členů položilo život v době nacistické okupace a trpělo i v době komunismu. I v současnosti je ideálem sokola
člověk s pevnými morálními zásadami,
zdatný fyzicky i duševně.
Dr. M. Tyrš jako estét se snažil od samého počátku Sokola, aby pohyb byl současně zdravý i krásný. Naplnění tohoto ideálu
bylo dosaženo hlavně v hromadných cvičeních na sletech. Jako mnoho jiných, ve své
podstatě dobrých věcí, byla tato světová jedinečnost, na kterou bychom měli být právem hrdí, znehodnocena v očích naší veřejnosti povinnými spartakiádami v éře
komunismu. Je to škoda pro naši národní hrdost, je to škoda pro občany, protože
při nácviku se cvičí spolu s tělem i mozek a vyjadřování hudby pohybem působí
kladně na mysl i emoce cvičících. Samotné veřejné vystupování vyžaduje sebedůvěru, kázeň i trpělivost, což jsou pozitivní vlastnosti, velmi potřebné v běžném
životě. Ing. Eva Trejbalová

Město Náchod přijme
Farní charita Náchod, IČ46524282 ‐ Realizace IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III, tisková zpráva
Farní charita Náchod realizuje od 1. 1. 2015 prostřednictvím zařízení Dům na půli cesty ‐ Náchod

Služby
prevence
v Královéhradeckém
kraji III. Dům na půli cesty – Náchod
Farní charita Náchod realizujeIP od
1. sociální
1. 2015
prostřednictvím
zařízení
Služby
jsou financovány
z prostředků
ESF prostřednictvím
OP LZZ a státníhokraji
rozpočtu
IP Služby
sociální
prevence
v Královéhradeckém
III.ČR.
DŮM NA
PŮLI
CESTY – NÁCHOD OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Služby jsou financovány z prostředků
ESF
prostřednictvím

DŮM NA PŮLI CESTY – NÁCHOD

Sociální služba uvedeného zařízení je určena pro ženy/muže ve věku 18‐26 let v tíživé životní situaci
(např. opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné péče pro mládež). Dům na půli cesty – Náchod
podporuje uživatele k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti zaměřené na plynulém zapojení
do samostatného běžného života. Hlavní cíle služby směřují k podpoře integrace osob na trh práce
a do společnosti. Uvedené sociální zařízení podporuje ochranu práv a zájmů uživatelů, rozvíjí spolupráci
s návaznými zdroji a dalšími subjekty (pronajímatelé, zaměstnavatelé).

Sociální služba uvedeného zařízení je (pronajímatelé, zaměstnavatelé).
určena pro ženy/muže ve věku 18–26 let
Maximální kapacita je 11 lůžek.
Maximální kapacita
je 11(např.
lůžek.
v tíživé životní
situaci
opouštějící
Projekt je zajištěn 24hodinovou profesProjekt je zajištěn 24hodinovou profesní službou – nepřetržitě po celý rok.
zařízení pro
výkon ústavní nebo ochran- ní službou – nepřetržitě po celý rok.
né péče pro mládež). Dům naFARNÍ
půli
cesty
CHARITA NÁCHOD, IČ: 46524282
ředitel, statutární
zástupce: Ing. Bc.
Jan
Čada; ADRESA: Mlýnská
189, 547
01 Náchod; TELEFON:
491 433 499;
– Náchod podporuje
uživatele
k
dosažeFARNÍ
CHARITA
NÁCHOD,
IČ: 46524282
E‐MAIL: charita.nachod@mybox.cz; WEB: www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz/
ní samostatnosti, nezávislosti a soběstač- ředitel,
nosti zaměřené na plynulém zapojení Ing. Bc. Jan Čada,  Mlýnská 189, 547 01
do samostatného běžného života. Hlavní Náchod; Kontakt: 491 433 499
cíle služby směřují k podpoře integrace e-mail: charita.nachod@mybox.cz
osob na trh práce a do společnosti. Uve- www.charitanachod.cz,
dené sociální zařízení podporuje ochranu http://nachod.charita.cz/
práv a zájmů uživatelů, rozvíjí spolupráci s návaznými zdroji a dalšími subjekty

„kronikáře/kronikářku
příměstské části Běloves“

Požadavky
vysokoškolské nebo úplné střední
vzdělání
  výborná znalost českého jazyka
  znalost historie, místních poměrů
a zájem o dění v dané příměstské
části
komunikativnost, samostatnost,
schopnost jednat s lidmi
  znalost práce s PC
  znalost jednoho cizího jazyka
– vítána
  předchozí praxe v oboru – vítána
Předpokládané zahájení výkonu práce na
dohodu o pracovní činnosti je 1. 4. 2015
(přihlášky zasílejte do 15. 3. 2015). Náležitosti přihlášky a další informace naleznete na úřední desce Města Náchod nebo
na www.mestonachod.cz

březen 2015

Kulturní a sportovní
nadace města Náchoda

Slavnostní udělování „Cen v oblasti kultury a sportu“ osobnostem, které se významnou měrou zasloužily o propagaci města
Náchoda, včetně udíleného ocenění „Talent roku“, se stává tradičním slavnostním vyvrcholením činnosti Nadace. Každoročně
je tato událost součástí Reprezentačního plesu města Náchoda.
Ocenění předali starosta města Náchoda Jan Birke a místostarosta Tomáš Šubert. Při příležitosti konání letošního Reprezentačního plesu města Náchoda dne 21. 2. 2015 byli oceněni:
Cenou v oblasti sportu za rok 2014 pan Blažej Kulda za dlouholetou a obětavou cvičitelskou a organizační práci pro T. J. Sokol Náchod.
Pan Blažej Kulda je členem Tělovýchovné jednoty Sokol Náchod. Narodil se v Zábrodí u Červeného Kostelce a od roku 1964
byl dobrovolným cvičitelem a spolu s dalšími cvičiteli vedl muže
i žáky. Vedení oddílu
mužů mu zůstalo až
do minulého roku, kdy
ho předal svým dvěma
odchovancům – Jiřímu
Fabiánovi a Tomáši Slezákovi. Nadále však zůstává aktivním členem
Sokola a pomáhá třeba jako organizátor při
veřejných akademiích
Jednoty.
Kromě Sokola se
také věnoval dálkovým
pochodům a každoročním horským túrám
ve Vysokých Tatrách.
Přátelé o něm říkají, že
je vtipný a nezkazí žádnou legraci. Pan Blažej Kulda v letošním roce oslaví životní jubileum 80 let. Je stále ve výborné tělesné i duševní kondici, kterou si udržuje cvičením pěti Tibeťanů.

Cenou v oblasti kultury za rok 2014
pan Mgr. Zbyněk Mokrejš za činnost v oblasti hudební a pěvecké.
Pan Zbyněk Mokrejš působí ve funkci ředitele Základní umělecké školy v Náchodě od roku 2007. Ve škole vede sbor Rarášek,
který je přípravným oddělením hlavního koncertního sboru Canto.
Jeho vysoce odborná,
dlouhodobá a systematická práce sbormistra
přináší pro oba sbory,
které vede, vynikající
výsledky nejen v krajských soutěžích, ale
i na celostátní úrovni.
Za vedení pana ředitele proběhla také
rok a půl trvající rekonstrukce a stěhování do nové budovy
ZUŠ v Tyršově ulici. Byl
to také on, kdo dokázal získat finanční pro-

CENY NADACE
středky z Operačního programu pro konkurenceschopnost a své
kolegy pedagogy dovést do té doby k netradiční práci, jako je digitalizace partů nebo výuka hudební nauky pomocí počítačové
technologie. Jeho zásluhou se ZUŠ stala moderní školou s velkým přínosem pro kulturní život v Náchodě.

Cenou „Talent roku“ v oblasti kultury
Vilém Jirsa a Barunka Jirsová za hudební činnost – hru na housle. Oba ocenění jsou žáky Základní umělecké školy Náchod, kde
studují hru na housle. Barunka začala
na housle hrát už v sedmi letech pod vedením
pana učitele Ladislava
Michala. Je velmi pečlivá, svědomitá a snaživá. Tyto vlastnosti jí
pomáhají získat řadu
vítězství na soutěžích
Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy ČR, a také mimořádné ceny za interpretaci skladeb. Svou
hrou se stala příkladem pro svého mladšího bratra Viléma, který
si housle přímo zamiloval. Začal na ně hrát již
ve čtyřech letech, také
pod vedením pana učitele Michala. Jeho mimořádné nadání je
násobeno obrovskou pracovitostí. Má citlivý hudební projev
a vynikající techniku. V loňském roce se stal absolutním vítězem
krajského kola ve hře na housle a následně s přehledem zvítězil
i v kole celostátním. Získal také Ocenění za interpretaci skladby. Oba sourozenci jsou velmi talentovaní, dokážou naslouchat
a citlivě vnímat pokyny a rady učitele a ochotně spolupracují.

Cenou v oblasti sportu za rok 2014 Denisa Kolářová
za sportovní činnost – korfbal
Denisa Kolářová je studentkou náchodského gymnázia. S korfbalem začala už v 1. třídě. Od 3. třídy byla nejlepší hráčkou
a střelkyní, která rozhodovala zápasy. Se
svým týmem získala postupně 3x titul
v minižácích a 3x titul
v mladších žácích. Titul
získala se svým týmem
také ve starších žácích,
poté stříbrnou a bronzovou příčku. Nyní
hraje za dorostenecký tým Náchoda a hostuje v týmu VKC Kolín
za seniory. Ve svých 14
letech se účastnila MS
hráčů do 16 let v Holandsku a získala titul
nejlepší střelkyně, který obhájila hned v následujícím roce. Současně hrála v reprezentačních výběrech
do 19 let, kde dokonce porazila i chlapce a získala titul nejlepšího
střelce. Účastnila se i světových her v kolumbijském Cali. Trenérem byla vyhodnocena jako nejlepší hráčka. Hrála také na šampionátu ME do 23 let 2014 v Olomouci. Nyní byla nominována
do seniorského týmu na ME v Portugalsku.
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VÝROČÍ, JUBILANT

Městské středisko
sociálních služeb Marie děkuje za spolupráci
V pondělí 9. 2. 2015 v Domově pro seniory MARIE proběhla slavnostní událost, které se zúčastnili pracovníci MěSSS
Marie ředitel Jaromír Vejrych, vedoucí
středisek Alena Dítětová, Jaroslava Mačková, sociální pracovnice Ivana Coufalová, Jana Chmelíková a pozvaný host paní
Olga Frühaufová.

Velké jubileum
Klient Domova důchodců Náchod, pan
Antonín Jenka, se dožil 12. 2. 2015 sta let.
Personál domova důchodců mu připravil
důstojnou oslavu, které se zúčastnili zástupci Městského úřadu v Náchodě – pan
starosta s místostarostou, místostarosta Městského úřadu v Hronově, zástupci z Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, zástupci z OSSZ v Náchodě, z MPSV,
zástupci Obce legionářské a ministerstva
obrany. Pan Jenka totiž za Pražského povstání bojoval na barikádách.

V krátkém setkání ředitel zhodnotil
6 let „dobrovolnické“ práce paní Frühaufové, člena sociální komise MÚ Náchod,
která na základě pověření této komise pracovala jako člen rozmísťovací komise vedoucího odboru MÚ Náchod. Její
práci nelze shrnout dvěma slovy. Po celé
šestileté období vycházela vstříc MěSSS,
jako „sociální pracovník – laik“ se účastnila sociálních šetření v domácnostech
žadatelů o sociální služby, ale i v Léčebnách dlouhodobě nemocných v Broumově a v Jaroměři. Tato její činnost bez nároku na odměnu si zaslouží nejen obdiv
a poděkování, ale i něco navíc. Při jednáních rozmísťovací komise se u shora jmenované projevily její veliké zkušenosti při
práci s lidmi potřebnými péče. S obdivuhodným citem dokázala projevit rozhodnost u složitých záležitostí a pro práci nás
všech „profesionálů“ byla skutečným parťákem.
Na setkání byla paní Frühaufové předána kytice s drobným dárkem od pracovníků MěSSS Marie.
Paní Frühaufové touto cestou děkujeme, přejeme pevné zdraví a hodně osobních úspěchů.
Mgr. Jaromír Vejrych
ředitel MěSSS Marie
Pan Jenka žije v náchodském domově
důchodců od 14. 9. 1998. Nejprve bydlel
ve dvoulůžkovém pokoji, v lednu 2006 se
přestěhoval do pokoje jednolůžkového,
kde je spokojený. Když je příznivé počasí,
podniká dlouhé procházky po okolí a jediné, co mu v domově chybí, je podle jeho
slov práce se železem, kterou se zabýval
od mládí.
Panu Jenkovi kuchyň domova na oslavu upekla krásný dort a pan ředitel Václav Voltr mu poblahopřál s kyticí nádherných žíhaných růží.
Přejeme panu Jenkovi hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let.

Březnová výročí
1. března 1885 se narodil hudební
skladatel a dirigent Jindřich Praveček x), který zejména za protektorátu
spolupracoval jako dirigent vojenské
hudby díky Augustinu Ptáčkovi s Hronem na řadě významných vystoupení.
2. března 1960 se narodila náchodská
výtvarnice Václava Henclová, přejeme jí vše dobré.
7. března 1850 se narodil první prezident T. G. Masaryk x). Náchod navštívil několikrát na samém počátku minulého století a pak jako prezident
v létě 1926.
8. března 1905 se narodil v Heřmanově Městci prof. Josef Plavecx), historik
hudby, sbormistr i skladatel. Byl dlouholetým přítelem náchodského sbormistra Augustina Ptáčka, Náchod navštěvoval, byl jmenován i čestným
členem pěveckého sboru Hron.
18. března 1815 se v České Skalici narodil učitel a významný osvětový
pracovník Josef Arnošt Kolisko. Jako
mladý „spomocník“ učil i na Pavlišově.
18. března 1950 zemřel učitel Bohumil Kulíř, významný regionální historik a publicista, jehož články
v někdejším časopise Od kladského
pomezí neztrácejí svůj význam.
22. března 1910 se narodil jeden z našich nejvýznamnějších operních pěvců Eduard Haken x), který nás v Náchodě mnohokrát potěšil i posílil
svým zpěvem.
25. března 1775 skončilo tragicky bitvou u Chlumce selské povstání, které začátkem roku 1775 začalo na náchodském panství a Broumovsku.
26. března 1905 se v někdejší škole
na Jizbici narodil prof. Václav Černýx). Studoval na zdejším gymnáziu,
na Náchodsko se pravidelně dlouhá
léta vracel. Byl uznávaný literární historik i obávaný literární kritik, člověk
svobodomyslný, pronásledovaný oběma totalitními režimy, autor desítek
odborných studií, oceňovaných i v zahraničí.
30. března 1945 zemřel hudební skladatel a krátce i dirigent České filharmonie Karel Moorx), který působil
i u nás v Náchodě.
31. března 1925 se narodil hudebník,
dirigent a skladatel Pavel Bayerlex),
mezi kamarády zvaný Pápen, jedna
z významných postav románů Josefa
Škvoreckého, v nichž vystupuje pod
jménem Benno.
(AF)
Pozn.: Hvězdičkou jsou označeny osobnosti, o nichž bližší údaje najdete v knize Zanechali stopu… Osobnosti kultury v Náchodě.

březen 2015

Z HISTORIE

Historické domy na náměstí

3. Komerční banka čp. 20.
Velký rohový dům čp. 20 na stavební parcele č. kat. 14 vytváří ucelený architektonický blok na nároží severovýchodní strany
náměstí. Stojí na místě původní roubené chalupy čp. 15 v dnešní Hrašeho ulici a čtyř měšťanských domů čp. 20 až 23 (podle
původního číslování z r. 1773 čp. 23 až 26), z nichž dva – čp. 22
a 23 si až do roku 1928 zachovaly původní podobu ze 17.–18. století s bedněnými štíty, stejnými jako u vesnických domů a chalup. Dům čp. 22 byl dispozičně velmi podobný čp. 18 popsanému v předchozím čísle – nad kamenným přízemím se zazděným
podloubím měl trojtraktové roubené patro s dvěma světnicemi
a chodbou uprostřed. Unikátní byl jeho svisle bedněný štít zdobený v ploše parapetem s pilířky a výplněmi, pilastry, vázami
a bohatou výbavou středového okna s nadokenní římsou, kopírujícími prvky barokní zděné architektury. V r. 1773 byl jeho majitelem Daniel Šrůtek ze Starého Města. V r. 1827 tu bydleli vážení
měšťané s rodinami, voskař a pernikář František Richter, radní
protokolista Max Rosam, a obchodník s plátnem Jan Kozák. Roubené patro sousedního domu čp. 23 bylo dvoutraktové se světnicí o dvou oknech a světničkou s jedním oknem. V r. 1773 ho
vlastnila vdova Malinová. V r. 1827 tu žili Jan Skákal, pekař, Josef
Scholz, hřebenář, a František Hendrich, výrobce hudebních nástrojů, rodák z Vysokého n. Jiz. Právě u něho se v této době učil
jeho mladší krajan Věnceslav Metelka (1807–1867), známý „zapadlý vlastenec“, krkonošský písmák a zakladatel tamní houslařské školy. V r. 1997 mu byla vpravo od vstupu odhalena bronzová pamětní deska podle návrhu J. Plíška.
V roce 1924 si tyto výhodně situované parcely vyhlédla pro
stavbu nového sídla Městská spořitelna v Náchodě, založená
v roce 1891, které již nevyhovovaly místnosti v nové radnici.
Koupě domu čp. 22 od dědiců cukráře Havlíčka a sousedního čp.
23 od Jana Martinka a univ. prof. Jana Martince (zástupce obou
rodin) celkem za 609 163 Kč se uskutečnila v roce 1926 za ředitele Jaroslava Pašťalky. Tyto dvě parcely se však ukázaly jako nedostatečné poté, kdy spořitelní výbor rozhodl 30. března 1927
o postavení nové prostorné budovy, kde kromě úřadoven spořitelny se měly také realizovat veřejné lázně s bazénem a městská knihovna s čítárnou. Proto byly v roce 1927 přikoupeny
domy čp. 21 a 15 od obchodníka Františka Šráma za 450 000 Kč.
K vypracování projektu byli vyzváni nejlepší architekti té doby
– prof. Pavel Janák, Josef Gočár, Ladislav Machoň a Otakar Novotný. Kromě Gočára (který posléze zasedal v porotě) se všichni
zúčastnili úzké soutěže, z níž vítězně vyšel 21. září 1927 návrh
Pavla Janáka (1882–1956), významného architekta, spolupracovníka Jana Kotěry a Josefa Gočára a představitele českého dekorativismu a funkcionalistické architektury. Zakoupené domy byly
zbořeny začátkem roku 1928 a k nim přibyl ještě malý jednopatrový dům čp. 20 Jana a Jaroslavy Frýbových odkoupený v květnu 1928 za 145 000 Kč. V březnu 1928 byla stavba budovy zadána místní spojené firmě Hakauf, Goldschmid a Hartman, která ji
dokončila do června 1930. Nově zastavěná plocha získala výmě-

ru 1260 m2. Při kopání základů v dubnu 1928 byl na místě domu
čp. 23 v hloubce 2,5 m nalezen poklad tvořený asi 1500 stříbrnými pražskými groši ze 14. století (ražby Václava II. a Karla
IV.) v keramickém červeně malovaném džbánku, který byl odevzdán městskému muzeu. Na stavbě se podílely také mnohé
místní podniky, např. firma Josef Vávra dodala trezorové zařízení a pokladny. Následně byla stavba kolaudována a 8. června
1930 slavnostně otevřena. Hlavní projev přednesl předseda ředitelství a výboru spořitelny Cyril Bartoň-Dobenín. Starosta města Náchoda Josef Moravec zase ocenil především velkorysý počin spořitelny – vybudování městských lázní.
Již v době svého vzniku byla funkcionalistická architektura
této budovy vysoce hodnocena, jako i sám její architekt. Oceňována byla světlá, čistá, jednoduchá, ale přesto monumentální
forma zvýrazněná travertinovým obkladem přízemí, do ulice Palackého pak v poschodí zajímavý pilovitý motiv arkýřů. Zaujme
i poměrně bohatá sochařská výzdoba – vstup v přízemí zdobený
vpravo figurální sochařskou kompozicí s alegorickým námětem
práce v textilu, rodičovství a spoření, vlevo pak plastický znak
města Náchoda. Oba reliéfy jsou díla významného českého novoklasicistního sochaře Břetislava Bendy (1897–1983). Od téhož
autora je na nároží do náměstí osazena bronzová pamětní deska s alegorií z dějin Náchoda a založení československého státu. Průčelí budovy do náměstí zdobí čtyři alegorické polofigury
od Josefa Bílka (1896–1978) z roku 1930 ze sliveneckého mramoru zobrazující zleva: kovodělníka, zemědělskou dělnici, tkalce
a obchodníka se suknem. Jak v r. 1950 poznamenal náchodský
kronikář Alois Tašner: „Byla to zejména spořitelna, která postavila v roce 1930 novou vlastní budovu podle projektu prof. arch. Pavla
Janáka v Praze s moderními a technicky strojově dobře vybavenými
úřadovnami v přízemí, v podzemí s důkladným tresorem pro bezpečnou úschovu vlastních pohotových prostředků s komfortně vybaveným oddělením safes pro úschovu cenností soudních a cenností všech občanů z místa a okolí s rozsáhlou registraturou. V I. a II.
poschodí to bylo pak 30 nových komfortních bytů a v pasáži budovy spořitelní, jakož i z ulice to bylo nových 10 obchodních místností
(krámů a provozních místností).“
Sídlem Městské spořitelny však tato novostavba nezůstala dlouho. K 15. 12. 1948 sem byla přestěhována nově vzniklá
Okresní spořitelna a záložna, pro jejíž provoz musely být zrušeny některé pasáže a byty. Za tím účelem byly provedeny dílčí
stavební úpravy v letech 1949–1950. Znárodněním peněžnictví
význam spořitelny, nyní již státní, postupně upadal, své prostory proto musela v r. 1955 přenechat nově vytvořené Státní bance československé a sama se přestěhovat do skromnějších prostor bývalé občanské záložny v nároží Zámecké a Tyršovy ulice
(dnes tu jsou mj. výstavní prostory regionálního muzea). V nově
opraveném objektu čp. 20, který byl prohlášen za kulturní památku, nyní sídlí pobočka Komerční banky, obnovena byla i obchodní pasáž.                             Mgr. Jan Čížek – PhDr. Jaroslav Čáp
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OBNOVA ZELENĚ NÁCHODSKÉHO HŘBITOVA

Obnova zeleně
náchodského hřbitova

Na městském hřbitově v Náchodě byly v rámci projektu s názvem „Sadové úprav na
městském hřbitově v Náchodě“ č. CZ.1.02/6.5.00/13.20731 zahájeny sadové úpravy. Projekt je
spolufinancován ze zdrojů Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního
fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu životní prostředí.
V říjnovém zpravodaji jsme vás již seznámili se zásahy, které budou na hřbitově probíhat a
nyní bychom vám některé zásadní z nich chtěli připomenout.

Na městském hřbitově v Náchodě byly v rámci projektu
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zajistí vybudování
nové jednotné kanalizace. Bezprostředně po této akci bude Město Náchod pokračovat rekonstrukcí
místní komunikace. V rámci této akce bude v době vegetačního klidu provedeno kácení lipové
aleje. Stromy na jedné straně rostou těsně vedle krajnice vozovky a na druhé straně přímo
v chodníku. Zvláště podél hřbitovní zdi je chodník průchodný pouze pro jednu osobu, což je
nevyhovující. Současný nepříznivý až havarijní stav stromů vyžaduje bezodkladný zásah. Bez
pokácení stromů a nového prostorového uspořádání není možné plánovanou rekonstrukci
komunikace provést. Uložená náhradní výsadba jednostranné aleje akceptuje vhodné podmínky pro
růst stromů a zároveň prostorové požadavky na řešení komunikace, při respektování platných
stavebních norem.
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nebezpečnými, přestože na první pohled vypadají vitálně. Sakury sice mají velmi dobrou regenerační schopnost, ale ve stavu, kdy v rozvětvení bují plodnice hub (choroše) a v kmeni silně
roní mízu (často během celé vegetace), je to příznak velmi silného napadení a je nutné se smířit s jejich odstraněním a náhradou za nový druh.
Po odstranění stromů dojde k ošetření velké části stávajících
dřevin ohrožujících bezpečnost a to zdravotním či u některých
jedinců i redukčním řezem.
V měsíci dubnu bude hřbitov doplněn novými výsadbami a to
jak kosterními, tak výplňovými dřevinami, které nejen nahradí
kácené dřeviny, ale i vhodně zajistí věkovou různorodost porostu a pomohou vyzdvihnout pohledové osy hřbitova.
V rámci úprav hřbitova bude v období od března do května
na hlavním hřbitově provedena oprava centrální přístupové cesty ke kříži a na ní pod křížem kolmo vpravo a vlevo navazujících
cest, kde budou provedeny výsadby nových stromů. Současně
bude v opravovaných úsecích provedeno nové odvodnění, opraveny rozvody vody a stávající nádrže na vodu budou nahrazeny
výtokovými stojany. Zároveň bude u centrální přístupové cesty ke kříži obnoveno veřejné osvětlení. V urnovém háji budou
vedle společného urnového hrobu zrušeny nevyužívané schody
a u nádrže na vodu bude postavena opěrná zídka.
V průběhu provádění prací budou dle potřeby postupně uzavřeny jednotlivé cesty. Přistup k hrobům bude umožněn z neopravovaných úseků.
Na prováděnou akci obnovy hřbitova bude volně navazovat
provádění stavebních prací v ul. Hřbitovní. V letošním roce zde
společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s. zajistí vybudování
nové jednotné kanalizace. Bezprostředně po této akci bude Město Náchod pokračovat rekonstrukcí místní komunikace. V rámci
této akce bude v době vegetačního klidu provedeno kácení lipové aleje. Stromy na jedné straně rostou těsně vedle krajnice vozovky a na druhé straně přímo v chodníku. Zvláště podél hřbitovní zdi je chodník průchodný pouze pro jednu osobu, což je
nevyhovující. Současný nepříznivý až havarijní stav stromů vyžaduje bezodkladný zásah. Bez pokácení stromů a nového prostorového uspořádání není možné plánovanou rekonstrukci komunikace provést. Uložená náhradní výsadba jednostranné aleje
akceptuje vhodné podmínky pro růst stromů a zároveň prostorové požadavky na řešení komunikace, při respektování platných stavebních norem.

Město Náchod vyhlašuje PROGRAMY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

SPORTOVNÍM KLUBŮM pro rok 2015

1) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
– na celoroční činnost právnických osob v oblasti sportu mládeže do 18 let; na sportovní činnost fyzických osob do 18 let
– na správu sportovního majetku (údržba), na služby spojené s užíváním sportovního majetku (energie, vodné, stočné
apod.), na nájem sportovního zařízení
– na náklady spojené se sportovními soutěžemi (cestovné, rozhodčí, dresy apod.) mládežnických družstev do 18 let
Důvody podpory stanoveného účelu:
– podpora mládežnického sportu jako součásti ochrany a rozvoje zdraví především mladých obyvatel města Náchoda
Lhůta pro podání žádosti:
– od 28. 3. do 15. 4. 2015

***

2) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
Z VÝNOSU MĚSTA Z LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER
právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
– na celoroční činnost právnických osob v oblasti sportu mládeže do 18 let; na sportovní činnost fyzických osob do 18 let
– na údržbu sportovního majetku a investice do sportovních zařízení, na provoz sportovišť
Důvody podpory stanoveného účelu:
– podpora mládežnického sportu jako součásti ochrany a rozvoje zdraví především mladých obyvatel města Náchoda
Lhůta pro podání žádosti:
– od 28. 3. do 15. 4. 2015
Více informací k oběma vyhlášeným dotačním programům naleznete na úřední desce Města Náchod, na internetových stránkách www.mestonachod.cz nebo Vám je sdělí Mgr. Jan Špaček
– odborný pracovník pro kulturu, sport a cestovní ruch MěÚ Náchod (tel.: 491 405 218, 778 434 178 nebo e-mail: jan.spacek@
mestonachod.cz)
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INFORMACE Z RADNICE

OK É N KO zastupitelů
Konec starých mostů?
Kouzlo a atmosféru Náchoda netvoří jen ty nejvýraznější dominanty, jako je zámecký kopec, dobrošovská rozhledna, nebo
nové autobusové nádraží. Je tu i celá řada drobných, často nenápadných zákoutí, staveb či krajinných a urbanistických prvků,
které jsou pro podobu našeho města podstatné ve svém souhrnu.
Když sem tam nějaký kousek starého Náchoda zmizí, není to nic
osudového a mnohdy to širší veřejnost ani nezaregistruje. Pokud
jich ale odstraníme příliš mnoho, může se snadno stát, že spolu
s nimi odejde nejen kus naší historie a paměti, ale i jedinečnost
a krása našeho příhraničního města jako celku.
Řeka Metuje je jistě nejvýraznějším krajinným prvkem, který ovlivňuje jak utváření vnitřního města, tak jeho širšího okolí.
Mezi nejmalebnější zákoutí patří pekelské údolí, ale i meandrující tišiny v Bělovsi na Horním konci. K Metuji tak, jak ji známe,
patří již sto let i kamenné a železobetonové mosty, každý trochu
jiný, ale přece svou podobou jednotné a typické. Původně stály
od hranic v Bělovsi až po Staré Město. Kamenný Slánský most
musel ustoupit požadavkům na moderní dopravu již v polovině 80. let, loni byl kvůli svému havarijnímu stavu stržen i most
v Myslbekově ulici u Technických služeb.
Z původních typických mostů tak nyní zbývají jen dva. Prvním je most na konci lázeňské promenády. Ten má ale padnout
v souvislosti s připravovanou výstavbou obřího sportovně relaxačního komplexu vedle původního lázeňského areálu. A posledním je most do Lázeňské ulice naproti fotbalovému hřišti, o jehož budoucnosti se rozhoduje právě nyní. Na stole jsou přitom
dvě varianty – rekonstrukce a doplnění o lávku pro pěší a cyklisty, nebo opět demolice a realizace novostavby.
Železobetonová konstrukce pochází z roku 1904, přežila dvě
světové války a unesla i těžkou nákladní dopravu odvážející vytěženou surovinu z běloveského lomu. Jistě nepatří ke skvostům a významným dílům mostní architektury, její podoba už

ale ke starému Bělovsi patří, dotváří lázeňského genia loci a je
to zřejmě poslední z kdysi typických spojnic přes Metuji, kterou lze ještě zachovat. Náklady na rekonstrukci možná nebudou nižší, než kdyby se postavil most nový, obzvlášť pokud přibude ještě samostatná lávka pro pěší a cyklisty. Zřejmě proto
se vedení města v současné době přiklání k variantě demolice. Přesto se domnívám, že by stálo za to pokusit se o záchranu
stávajícího mostu. Ostatně i zpracovatel projektu navrhuje nejprve vytvořit studii proveditelnosti, a teprve na jejím podkladě o osudu stavby rozhodnout. Ve hře je navíc kromě mostu samotného i více než stoletý černý topol, který se košatě rozpíná
u jeho paty. Místní obyvatelé již podali návrh, aby byl vyhlášen
památným stromem, neboť patří k nejstarším a nejmohutnějším
dřevinám svého druhu v celé České republice. Oprava stávajícího mostu by pro něj snad nebyla příliš nebezpečná. Obrovský
zásah do svého nejbližšího okolí způsobený zakládacími pracemi pro novostavbu by však pravděpodobně nepřežil.
Osobně nejsem bezvýhradným zastáncem přesvědčení, že
všechno staré je třeba zachovat a že nová výstavba je vždy horší. Naopak, pokud jsme schopni nahradit nefunkční a překonaná díla takovými, která lépe odpovídají našim potřebám a zároveň jsou i krásná, pak se jedná o přirozený vývoj, kterému
není důvod bránit. To se nám ale bohužel v posledních letech
vůbec nedaří. Místo Bartoňova sirotčince je neupravené parkoviště. Stejně tak dům č. p. 4 v historickém jádru města nahradila jednotvárná plocha pro parkování. Zmizela i stará vodárna u nádraží – jedna z nejstarších staveb tohoto druhu na trati
od Chocně do Meziměstí. A dalo by se pokračovat dlouho. Stejně
tak v případě mostů se plánuje čistě technická stavba bez architektonické soutěže, sice funkční, splňující všechny normy, nařízení a zákonné požadavky, ale bez duše, bez nápadu, bez citlivého propojení jak s blízkým okolím, tak s ostatními mostními
stavbami. Není to škoda?
Podklady k jednotlivým variantám rekonstrukce či novostavby mostu v Lázeňské ulici v Bělovsi jsou dostupné na stránkách
http://nachod.zeleni.cz/ v sekci „Komunální politika“.
Michal Kudrnáč, zastupitel

Štěstí přeje připraveným

158

Policie České republiky

bezplatná linka tísňového volání Policie České republiky je v nepřetržitém provozu určena široké veřejnosti
pro telefonická oznámení, která mají charakter tísňových výzev, jejichž obsahem jsou:
informace odůvodňující provedení neodkladného zákroku v případech přímého ohrožení života, zdraví, majetku
nebo veřejného pořádku,
informace vztahující se k trestné činnosti,
pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách,
pátrání po odcizených vozidlech,
haváriím, výbuchům a živelním pohromám,
dopravním nehodám, komunikačním závadám a odtaženým vozidlům.
Zneužití linky tísňového volání 158 je trestné!!! Nejzávažnějšími případy jsou různá zlomyslná volání, kdy volající úmyslně sdělují informace, které nejsou pravdivé (např. se jedná
o nepravdivá oznámení týkající se uložení nástražných výbušných systémů) nebo kdy volající slovně útočí na Policii České
republiky.
Základní činnosti
chránit bezpečnost osob a majetku
chránit veřejný pořádek
předcházet trestné činnosti

Struktura
Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci
krajských ředitelství.
Územní odbor Náchod,
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Působnost:
Obvodní oddělení Broumov, Obvodní oddělení Česká Skalice, Obvodní oddělení Červený Kostelec, Obvodní oddělení
Hronov, Obvodní oddělení Náchod, Obvodní oddělení Nové
Město nad Metují, Obvodní oddělení Police nad Metují, Policejní stanice Teplice nad Metují
Kontaktní údaje:
Územní odbor Náchod
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Husovo nám. 698, 547 45 Náchod
telefon sekretariát: 974 534 229,
telefon recepce, spojovatelka: 974 534 111
fax: 974 523 600
e-mail: na@pcr.cz
www. policie.cz/clanek/kontakty-nachod-729988.aspx
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INZERCE

Náchodský zpravodaj
TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:
Rodinný dům 4+1 – Hronov. Prostorný, blízko
centra, po vnitřní rekonstrukci, vytápění
na TP, pozemek 325 m2. LEVA
S

CENA:
990.000 Kč

Rodinný dům 6+2 situovaný na rovinatém
pozemku o výměře 930 m2 v Náchodě blízko
centra. Dům je ze 2/3 podsklepen a nabízí
dva byty 2+1
VA
s komorou, WC
SLE
a koupelnou a další
dvě místnostmi
v podkroví.
Výborná lokalita.
CENA: 1.990.000 Kč

Zděný rodinný dům o dispozici 3+1 v obci
Jasenná nedaleko Jaroměře. Polovina
dvojdomku se zděnou garáží, kůlnami, dílnou,
prostorem na uskladnění uhlí a dvěma sklípky.
Pozemky o rozloze
VA
4242 m2 . Půdní prostoSLE
ry v celém rozsahu na
domem lze využít
k vestavbě.
CENA: 890.000 Kč

Bezbariérový rodinný dům Olešnice
u Červeného Kostelce. Dispozice nabízí
2 bytové jednotky
3+1 o ploše cca 90 m2 SLEVA
(do 1. patra bezbariérový přístup – výtah),
2x garáž, pozemky
533 m2 . Příjezd po
obecní komunikaci.
CENA: 1.250.000 Kč

Nabízíme k prodeji cihlovou budovu bývalého hostince ve Slavětíně nad Metují okr.
Náchod, která prošla částečnou rekonstrukcí
před deseti lety. 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: 1.199.000 Kč

Stavební parcela 1523 m2 , na okraji obce
Lhota pod Hořičkami s výhledem na Orlické
hory. Jedná se rovinatý pozemek s rozměry
cca 49 x 31m v oblasti krkonošského podhůří
s úrodnými lesy. Voda je zavedena přímo na
pozemek, kanalizace, elektřina, plyn v jeho
bezprostřední blízkosti,
příjezd po obecní asfaltové komunikaci.
CENA: 359.000 Kč

Prodej budovy bývalé Základní umělecké
školy v Náchodě. Jedná se o koncový, řadový,
třípodlažní (přízemí a dvě patra), částečně
podsklepený objekt blízko centra. K domu
náleží pozemek 1817 m2 a 6 garáží v současné
době v pronájmu. Zastavěná
plocha 345 m2 (ve třech podlažích lze využít 1035 m2).

Prodej domu se dvěma apartmány a bytovou
jednotkou 2+1 v krásném prostředí obce
Litoboř. V podkroví: 2 nové mezonetové
apartmány zařízené stylovým nábytkem, každý
s vlastní koupelnou se sprchovým koutem
a toaletou. Dům prošel
větší rekonstrukcí v r. 2010.
Pozemky celkem 1402 m2 .

CENA: 7.900.000 Kč

CENA: 1.860.000 Kč

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

NOVÁ OPRAVNA

STRUNNÝCH NÁSTROJÙ

PAVEL MALINA

Nìmcové 656, Náchod (døíve houslaø Joo)

tel: 491 814 028, mob:777 212 544
ÁNÍ
V
Z
O
P

JIRÁSKOVA CHATA
DOBROŠOV

28. 2.–1. 3. Kachní hodování
7.–8. 3. Zvěřina
14.–15. 3. Víkendové menu plus svařené
víno či horký džus zdarma
20. 3. 18 h Vnitrozemím Islandu
– manželé Langovi fotopásmo
o cestě na Island
21.–22. 3. Řízkobraní
28.–29. 3. Husí hody

REZERVACE NA Tel. 775 086 305
www.jiraskovachata.cz

ISLAND – FOTOPÁSMO – POZVÁNÍ
Srdečně zveme veřejnost na prezentaci fotografií z cesty na
Island.
Vnitrozemí Islandu – od jihu na sever a zpět – Vám představí manželé Iva a Hynek Langovi z Náchoda. Zájemci se dozví
mnoho informací o životě na ostrově,
floře, fauně, geologických zvláštnostech. Dominovat přirozeně budou panoramatické fotografie úchvatné islandské krajiny nasnímané zkušeným
fotografem.
Fotopásmo se uskuteční v pátek
20. března od 18 hodin v prostorách
Jiráskovy chaty na Dobrošově.
Marcela Štěpánková
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ŠKOLY

KULTURA

v POKLOPU
koncert Vlastní kůže č. 1

První díl večírku písní s básnickými vstupy a výtvarným doprovodem.
Můžete se těšit na hudební, literární a výtvarné plody těchto autorů: Štěpánka Čížková, Jarda Čížek, Marek Netresta.
19. 3. 2015 v 18.45 hodin
vstupné dobrovolné

filmový klub Jízda na hraně

(snímek z filmového festivalu o lidských právech Jeden svět)
Před zimní olympiádou v roce 2010 vrcholí rivalita nejlepších snowboardistů
světa – Shauna Whitea a Kevina Pearce.
K poměření sil ale nikdy nedojde, Kevin
se totiž pár dní před začátkem her vážně zraní při tréninku. Jeho mozek zůstává
po nehodě poškozený. Doporučení lékařů
je jasné: neriskovat žádný další pád. Ten
by totiž v jeho případě mohl být smrtelný.
Propadne Kevin znovu své adrenalinové
vášni? Bude riskovat další nehodu a tím
i potenciální doživotní závislost na své rodině, která si už tak dost vytrpěla?
26. 3., 18.00 (107 min.) hodin
vstup zdarma

Rozesmáté
děcko
Dáváme radost
dětem i jejich
rodičům
Rozesmáté děcko nabízí pomoc Vám rodičům, kteří jste se ocitli v situaci, kdy potřebujete nastoupit dříve do práce, nebo
Vám schází příbuzní, kteří by Vám pomohli s hlídáním Vašeho dítěte. V naší
dětské skupině nabízíme možnost hodinového hlídání nebo celodenního režimu. Dětskou skupinu může navštěvovat
12 dětí, a to již od 2 let věku. Hodinové
hlídání je možné i u mladších dětí. Výhodou je nejen zajímavá provozní doba
(každý den máme otevřeno od 7–17.30),
ale také zapojení dětí do programu dětské skupiny a individuální přístup. Rozesmáté děcko sídlí v Sokolské ulici v Náchodě, kde ke své činnosti využívá vilu,
která dýchá historií. Dětská skupina v Rozesmátém děcku je již od konce ledna plně
v provozu. I Vaše dítě může být součástí
skvělého kolektivu, poznat spoustu kamarádů a být rozesmáté. Těšíme se na Vás.
Od března se můžete těšit na Tvořivé a vzdělávací soboty pro děti i rodiče
v Rozesmátém děcku. Sledujte nás!
Pro více informací navštivte náš web
www.rozesmatedecko.cz nebo náš
facebook.com/Rozesmatedecko.

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Hrací karty se v lékárně nevyužívají na ukrácení dlouhé chvíle, ale například na stírání mastí a krémů z misek,
či na zarovnávání formiček na čípky (neboť se jimi dokonale seškrábne vyrobená
hmota). Pokud některým z Vás, vážení
čtenáři březnového Náchodského zpravodaje, připadá úvod našeho pravidelného sloupku poněkud nelogický, dlužíme
vám vysvětlení. Jde o objasnění záhady,
o které jsme se zmiňovali minulý měsíc
v souvislosti s návštěvou dětí v lékárně
U Svaté Terezie. A Mladí zdravotníci opět
nezaháleli. Během února totiž „PŘEPADLI ZDRÁVKU“ (tedy SZŠ v Trutnově). Díky
ochotě zaměstnanců si vyzkoušeli nejenom aplikaci injekcí (tedy pouze do figurín), ale také resuscitaci, první pomoc či
míchání chemických koktejlů.
(ws)
LAŠKOVÁNÍ I NEVINNÉ POHLEDY
Ačkoliv nadpis evokuje spíše postřehy
směřující k oslavám svátku sv. Valentýna,
díky kterému je škola plná srdíček a nové,
velmi vydařené číslo školního časopisu,
nabízí mj. horoskop lásky na rok 2015 či
zajímavé informace o věrnosti a romantice
mezi zvířaty, řeč bude o školním pozemku.
Zde se totiž během jarních prázdnin
vyklízelo, sádrovalo a malovalo, no prostě
budovalo. Za finanční podpory školy a SRPDŠ zde vzniká ekologická učebna. Město Náchod tento projekt podpořilo dotací
10 000 Kč z programu podpory environmentální výchovy, díky které bude učebna vybavena i batůžky na biomentoring.
Celá akce probíhá za bedlivého dozoru zástupců živočišné říše, kteří jsou v dobrém
rozmaru a podle slov Mladých zahrádkářů „někdy s námi i laškují, jako tuhle axolotl, který si hrál na mrtvého (byl jen notně přežraný) nebo činčila, která pořád utíká
z klece a pak na nás juká za rohem a tváří
se jako neviňátko“.
Velmi živo je i mezi našimi nejmenšími
v Sokolské ulici.
HURVÍNEK, MÁNIČKA A OBŘÍ PROTÉZY
Pracovnice dm drogerie za pomoci DVD s oblíbenými hrdiny připomněly prvňáčkům důležitost ústní hygieny
a pravidelné prevence. Pod heslem „těžko
na cvičišti,…“ s nimi natrénovaly i správnou péči o chrup, a to na protézách přímo obřích.
Kromě péče o tělo došlo i na péči o duši.
V rámci projektu Knížka pro prvňáčka
mají děti za sebou první ze tří návštěv
Městské knihovny, během které se jim
otevřely i prostory běžným návštěvníkům nepřístupné.                                    (ws)
… a také k péči o fyzičku, kdy děti v náchodské kuželně neohroženě a prý s úspěchem převedly do praxe básničku Fr. Hru-

bína „Malý nejsem, jsem už velký, koulím
koulí na kuželky.“
Úspěchy však slavila u nás ve škole
i díla dalších básníků a prozaiků, jejichž
texty zazněly v rámci recitačních soutěží na prvním i druhém stupni. (Pikantnosti ze zákulisí soutěže „dodáme“ v našem
pravidelném sloupku na webových stránkách města – ws).
Kurt Hartmann z 9.C obsadil v okresním kole matematické olympiády na JG
v Náchodě v tvrdé konkurenci „gympláků“ 1.–3. místo, což, jak jistě uznáte, vyžaduje nejen malou zmínku, ale i gratulaci.

BOJ O BUCHTIČKY
Příznivé podmínky v Orlickém Záhoří si užívají účastníci lyžařských kurzů
sedmých a jednoho „přeloženého“ osmého ročníku. V době uzávěrky tohoto čísla
probíhalo vše ke spokojenosti všech, rozkol nastal pouze mezi obhájci a odpůrci
dukátových buchtiček. Bližší zpravodajství z bílých (snad vydrží) kopců Vám přineseme v příštím čísle NZ tak, jako např.
podrobnosti o našich úterních karaoke.
A pro ty, které zajímá, jak v 5. C vyrobili vlastní učební pomůcky, či kteří učitelé přebrali v PPP z rukou paní doc. V. Pokorné certifikáty o ukončení kurzu FIE,
je na web. stránkách města připraven již
zmiňovaný sloupek.
Těšíme se na shledanou v dubnu, se
zájemci z řad nynějších páťáků náchodských škol na viděnou V ÚTERÝ 3. 3. 2015
během DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Hezké jaro přeje kolektiv ZŠ Komenského.
FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V NÁCHODĚ-ŠONOVĚ

zve na

přednášku

Prof. Jakuba S. Trojana

(signatáře charty 77, evangelického faráře, který
pohřbíval Jana Palacha, spisovatele...)
na téma

Mistr Jan Hus
a jeho pojetí pravdy
Kdy: 14. března 2015, od 10 h
Kde: Farní sbor ČCE Náchod-Šonov,
Purkyňova 535, Náchod
Nebojte se! Konejte toto: Mluvte každý svému bližnímu pravdu.
Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud.
(Za 8,16)
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Zprávičky z Masaryčky
STOP PALMOVÉMU OLEJI
aneb co děláme na přírodovědném kroužku
Jedním z témat, kterým se žáci přírodovědného kroužku zabývali v posledních měsících, byla problematika palmového oleje. Palmový olej používáme denně, aniž bychom o tom věděli.
Najdeme ho v jídle, kosmetice, pracích prostředcích, vyrábí se
z něho biopaliva. Pěstování palmy olejné je přitom jednou z největších příčin úbytku tropických deštných lesů a na ně vázané
biodiverzity.
Žáci se v rámci kroužku seznámili s touto problematikou,
zhlédli dokumentární fi lm Green, sami si vyhledávali různé
články a informace a nakonec je zpracovali v podobě informačních plakátů, které můžete najít po celé škole. Každý, kdo nyní
navštíví naši školu, se tak může o tomto tématu informovat.
Vzhledem k tomu, že díky nařízení EU musí výrobci od ledna
2015 přiznat na obalech výrobků obsah palmového oleje, zaměřili se nyní žáci na monitorování výskytu palmového oleje v různých výrobcích. Rádi bychom postupně vytvořili databázi těchto výrobků a zpřístupnili ji také pro veřejnost.
Mgr. Markéta Nyklíčková, ZŠ TGM Náchod

„Jazyková vybavenost žáků je pro nás důležitá“

Schopnost domluvit se minimálně jedním světovým jazykem
je základním požadavkem současné doby, přičemž s angličtinou
si už mnohdy nevystačíte. S ohledem na tuto skutečnost se snažíme nabídnout našim žákům bohatou škálu cizích jazyků. V současné době se na ZŠ TGM vyučuje kromě anglického jazyka také
německý, ruský a nově i španělský jazyk. Anglický jazyk je vyučován již od první třídy. Od 8. ročníku žáci volí druhý cizí jazyk, který je vyučován intenzivně v tříhodinové týdenní dotaci.
Tento bohatý výběr jazyků pak umožňuje žákům snadněji navázat na jazykovou výuku na vybrané střední škole.

Jazyková výuka na naší škole je pojímána moderně s ohledem
na aktuální požadavek „domluvit se“. Žáci pracují s autentickými
materiály a je dbáno na dostatek příležitosti pro vlastní užívání jazyka. ZŠ TGM pořádá pro své žáky pravidelně poznávací zájezd do Anglie a nově i týdenní intenzivní výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím. Všechny pořádané akce mají mezi žáky
a rodiči velký ohlas. Mgr. Lucie Urbanová

Vážení rodiče předškoláčků,
naše škola ZŠ TGM i letos připravila pro Vaše děti, které nastoupí do školy v září 2015, projekt nazvaný „PŘEDŠKOLÁČEK“.
Chceme předškoláčky i Vás srdečně pozvat k nám do školy. S některými z Vás jsme se sešli již čtyřikrát na podzim. Teď máme
možnost potkat se čtyřikrát na jaře.
Cílem je usnadnit dětem přechod z mateřské školy do nového prostředí.
Děti se pod vedením pedagogů seznámí s prostory školy
a tříd, poznají nové kamarády, vyzkouší si aktivity zaměřené
na řečové dovednosti, jemnou motoriku, početní představy, prostorovou orientaci a další dovednosti, které jim mohou pomoci
při vstupu do první třídy.
Vyučujícím tato setkání umožní poznat své budoucí žáky
a navázat kontakty s rodiči, což považujeme za velice potřebné
pro úspěšný start ve škole.

Jak (se) učíme na Masaryčce v Náchodě?
PŘEDŠKOLÁČEK JARO 2015
Začátek vždy v 16:00 hodin

Program společný pro děti i jejich rodiče:
5. 3. Prohlídka školy s kouzelným zvonečkem
12. 3. Veselé učení s interaktivní tabulí a počítačem
19. 3. Zábavné odpoledne v tělocvičně
26. 3. Velikonoční tvořeníčko

KDY: 10. 3. 2015 10.00–13.00
program pro budoucí šesťáky a jejich učitele
12. 3. 2015 14.00–17.00
program pro budoucí šesťáky a jejich rodiče
Kde: ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě
Pro koho: pro všechny kluky a holky, rodiče, učitele, kamarády,
babičky i dědečky...
Co: Když dorazíte, uvidíte a vyzkoušíte si spoustu možností, jak
trávit čas na Masaryčce: ukázkové hodiny, výstupy ročníkových
prací, lezeckou stěnu, výtvarné dílny, přírodovědný kroužek, aktivity sportovního klubu, pěvecký sbor a spoustu dalších zajímavostí.

Plhovská škola zve
na „Jarní výstavu“
Ve dnech 16.–19. března 2015 se v prostorách Městské
knihovny v Náchodě uskuteční jarní výstava „Čáry a máry
aneb za tajemstvím lesa“.
Žáci a pracovníci ZŠ Náchod – Plhov zvou rodiče a náchodskou veřejnost k návštěvě, výstava bude otevřena v době
otevíracích hodin knihovny. Letos jsme se rozhodli přivítat jaro spolu s čarodějnicemi a dalšími podivuhodnými
lesními skřítky. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Putovní výstava o Gross-Rosen
začíná svou cestu regionem

V tomto roce si celý svět připomíná 70. výročí konce 2. světové války. V této souvislosti vyvstává otázka, jak přiblížit zejména mladé generaci tak časově vzdálený úsek naší historie. Mají
vůbec současní mladí lidé možnost něco o této válce pochopit?
Vždyť to je pro ně tak dávno... Pamětníci pomalu vymírají a současný svět je zcela odlišný. Ale zapomenout bychom neměli!
Málokdo už dnes ví, že nejbližší koncentrační tábor Gross-Rosen se nalézal necelých 60 km od našich hranic, nedaleko polského města Rogoźnica. Prošlo jím mnoho českých vězňů a převážná část se jich nikdy nevrátila domů. I na našem území, dokonce
v našem regionu, měl tento tábor několik poboček. A v blízkosti
Choustníkova Hradiště došlo v únoru 1945 k masakru 179 vězňů při pochodu smrti právě z Gross-Rosen!
Tato fakta vedla pracovníky Střední školy propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí k rozhodnutí spojit síly s okresním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu Náchod a pokusit
se díky projektu přiblížit osudy lidí, kterým 2. světová válka zasáhla do života. Mezinárodním partnerem projektu se stalo Muzeum Gross-Rosen Wałbrzych. Výstup projektu představuje realizovaná výstava, publikace o historii tábora, plakát a pozvánka
na výstavu, se kterými bude seznámena široká veřejnost. Po výtvarné a grafické stránce projekt zpracovali žáci maturitních
ročníků Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí jako svou praktickou maturitní práci, která zahrnovala návrh, scénář a maketu výstavy.
V pondělí 16. února v 10 hodin byla slavnostní vernisáží
v atriu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí zahájena výstava se symbolickým názvem Gross-Rosen – Historie, která se nás týká jako připomínka varující historie, zachycená očima současné mladé generace. Jejím cílem je
především uctění památky vězňů koncentračního tábora Gross-

-Rosen a obětí pochodu smrti, který prošel přesně před sedmdesáti lety naším krajem.
Výstava bude ve dnech 16. až 20. března instalována na prostranství před sálem Josefa Čapka v Hronově, potom budou
mít od 26. března do 10. dubna možnost ji zhlédnout obyvatelé Broumovska v galerii Stará radnice. Další plánovanou zastávkou výstavy bude ve dnech 4. až 10. května Masarykovo náměstí v Náchodě. V jednání jsou i další místa a instituce, která mají
o výstavu zájem. V každém případě se tato působivá výtvarná
instalace po pouti naším regionem stane trvalou součástí stálé expozice polského Památníku Gross-Rosen Rogoźnica, který
nepochybně také stojí za návštěvu. A tím bude splněn základní
cíl celého projektu – nenechat ani dnes upadnout v zapomenutí
události spojené s 2. světovou válkou!
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

Mladým stavařům z Náchoda
slouží nejmodernější technika
Díky grantům a podpoře technického
vzdělávání se VOŠ a SPŠ stavební arch.
Jana Letzela v Náchodě podařilo získat
nové technické vybavení. Pro teoretickou výuku byl zakoupen univerzální stroj
k provádění zkoušek kvality betonu a betonářské výztuže, velkoformátová barevná tiskárna (plotr), velkoformátová ořezávačka stavebních výkresů a nové učební
pomůcky do chemické a fyzikální laboratoře. Pro praktickou výuku se pořídilo lešení HAKI a truhlářské hoblice. Celková

cena uvedeného vybavení je 1 041 300 Kč.
Z finančních prostředků zřizovatele, Královéhradeckého kraje, došlo k modernizaci školní jídelny. Ta byla vybavena novým varným centrem v hodnotě
1 625 000 Kč. Škola též zakoupila nový stroj
na mytí bílého nádobí v ceně 1 474 000 Kč.
Nechybí zde ani nový objednávací a výdejní terminál za 161 000 Kč. Tato modernizace přispěje ke zkvalitnění a usnadnění práce zaměstnankyň ve školní jídelně.

Kladské pomezí
vydalo nové
propagační
materiály

Branka, o. p. s., která se zabývá rozvojem cestovního ruchu v Kladském pomezí,
vydala ještě před veletržní sezonou nové
propagační materiály. Jedním z nich je
image materiál, který díky poutavým fotografiím a textům vytváří atraktivní pozvánku do Kladského pomezí. Materiál je
vydán v nákladu 50 000 ks, ve čtyřech jazykových mutacích. Podrobnější nabídku poté zahrnuje pět tematických letáků
zaměřených na aktivní trávení volného
času, nejvýznamnější akce regionu, tipy
na výlety s dětmi a kulturní a přírodní památky Kladského pomezí. Tento materiál
je vydán v české a polské jazykové mutaci, v počtu 125 000 ks.
Materiály byly vydány v rámci projektu „Kladské pomezí – místo pro náš vlastní příběh“ spolufinancovaného Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Jsou volně k dostání ve všech informačních centrech Kladského pomezí a rovněž je naleznete i na webových
stránkách www.kladskepomezi.cz.

***
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LETNÍ TÁBOR KAMENEC

HC Náchod a mažoretky MONA
si Vás dovolují pozvat na

Kde: Kamenec v Orlických horách
Kontakt: tabor.kamenec@seznam.cz
734 378 338 / 774 984 964
Lat 50.265626 Lon 16.399527

KAMENEC.PIONYR.CZ

Kdy: 5.7. - 25.7.2015

 hraje kapela JUNO
 domácí kuchyně
 bohatá tombola
 pestrý program

Těšíme se na Vás!

kontakt: berger.4@seznam.cz

ZŠ Pavlišovská Náchod

a Osadní výbor Babí vás zve na ples

28.3.2015

v Sokolovně Náchod od 20.00 hodin
vstupné 100 Kč

soutěže o ceny

Vstupenky možno zakoupit na místě i v ZŠ Pavlišovská. K tanci a poslechu hraje Staněk Music

Klub českých turistů Náchod pořádá pro širokou veřejnost

v sobotu 18. dubna 2015
pěší pochod nebo cyklojízdu

OKOLO PEVNOSTI DOBROŠOV

bazar
dobrocinný
ˇ

od 23. do 27.3. 2015
sbor Církve bratrské Náchod,
Purkyňova 584, (vedle hotelu Hron)
Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte
na charitativní účely.
Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu.
PRÁVO VÝBĚRU VYHRAZENO

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

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

11.00 - 18.00 hod.
11.00 - 18.00 hod.
8.00 - 14.00 hod.
11.00 - 16.00 hod.

V pátek 27.3. bude 50% sleva na vše

Výtěžek bude prostřednictvím Sboru CB v Náchodě darován
na podporu Domácího hospice Setkání z RK a okolí.
Více najdete na www.hospicrychnov.cz

OK

Datum akce: sobota 14. dubna 2012.

Pěší trasy: 14, 19 a 25 km
Cyklotrasa: 35 až 50 km
Start: ubytovna KČT Náchod, Kladská ulice 310 (výpadovka směrem na Hronov)
Startovné: 25 Kč
Cíl: Jiráskova turistická chata na Dobrošově do 16.00 hodin.
Od chaty zpět do Náchoda BUS, Žst. 3 km.
Občerstvení: v Jiráskově chatě na Dobrošově ( polévka + pečivo v ceně startovného).
Ubytování: Možnost v ubytovně KČT, Kladská 310, 547 01 Náchod (10 min.od nádraží ČD).
Správce ubytovny: paní Lenka Jedináková, mobil 776 111 533, e-mail: yedi-leni@seznam.cz.
Poznámka: Doporučujeme pro pěší trasy mapu KČT č. 25 – Podorlicko.
Pro cyklotrasu mapu KČT č. 25 – Podorlicko a č.27 – Orlické hory.
Informace: Erika Kabrhelová, E. Kabrhelova@seznam.cz, tel. 607 177 621
S pozdravem „Zdrávi došli“ KČT Náchod.
www.volny.cz/kctnachod
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ÚSPORA ENERGIÍ – E-AUKCE
Společnost eCENTRE, a.s. působí na českém trhu od roku 2006. Prostřednictvím sdružování poptávky, nastavování technologických procesů a využití elektronických aukcí pomáhá snižovat
náklady domácnostem, podnikatelům i organizacím veřejné správy. Svým klientům již ušetřila
přes 1 miliardu korun. Společnost eCENTRE nabízí klientům úsporu například v oblasti energií,
služeb, telekomunikací a dalších položek.

Obyvatelé města Náchoda
mohou v budoucnu platit méně

Více než 25 tisícům domácností se podařilo v letech 2013–2014
snížit své náklady za energie. Dohromady tyto domácnosti ušetřily
více než 230 milionů korun. Důvod úspory je jednoduchý, zapojily se
do elektronické aukce na dodavatele energií, pořádané společností
eCENTRE, a sdružení do aukce se jim vyplatilo. Nyní mají šanci ušetřit náklady za energie také obyvatelé Náchoda.
V posledních letech se staly ceny energií často diskutovaným
tématem a jinak tomu není ani letos. „Jednotlivé domácnosti či
firmy porovnávají nabídky různých dodavatelů s cílem nalézt dodavatele, který jim nabídne ty nejvýhodnější podmínky. Sami však
často zmůžou velmi málo. A přesně to je důvod sdružování klientů v elektronických aukcích,“ vysvětluje princip sdružených aukcí Alice Mazurková, ředitelka marketingu a komunikace společnosti eCENTRE, která aukce provozuje.
Elektronická aukce funguje prakticky jako dražba, při které však dodavatelé přes internet snižují své nabídky a snaží se
tak získat zakázku a klienta. Vítězí ten dodavatel, který nabídne nejlepší ceny a podmínky. Čím více lidí se do e-aukce sdruží,
tím lepší ceny je pak možné získat.
Město Náchod se rozhodlo opět v letošním roce nabídnout svým
občanům možnost přihlásit se do aukce a ušetřit tak rodinám peníze v jejich rodinných rozpočtech podobně jako tomu bylo v roce 2013.
„Touto cestou mohou naši občané získat službu, díky které jim
tyto podmínky někdo hlídá, a navíc mají zajištěny nižší ceny. Naším
úkolem je nyní informovat občany o této možnosti. Protože mezi občany je velký zájem a stále se nás na další konání aukce ptají, rozhodli jsme se jim tuto službu ve spolupráci se společností eCENTRE
znovu nabídnout“, upřesnil starosta Jan Birke.
V březnu tohoto roku mohou občané odevzdávat potřebné
podklady pro přihlášení do elektronické aukce na kontaktním
místě, kde jim zástupce firmy eCENTRE odpoví i na případné
dotazy.

Proč se do E-AUKCE zapojit?

Pro občany, stejně tak jako pro pořadatelské město či obec, je zapojení se do elektronické aukce zcela ZDARMA. Pořadatelské firmě zaplatí aukční poplatek až vítězný dodavatel, který z e-aukce vzejde a získává tak férovou soutěží celou skupinu klientů.
Vítězní dodavatelé e-aukce nemohou do smluv s klienty zahrnout žádné skryté poplatky. Podmínky, které musí dodavatelé vstupující do e-aukce dodržet, jsou předem jasně stanoveny.
Díky e-aukci mají občané dosáhnout na nižší ceny. V případě,
že občané na základě e-aukce neušetří, nemusí následně podepisovat žádnou smlouvu.
Do elektronické aukce se mohou zapojit jak domácnosti, tak
i firmy a bytová sdružení.

V aukcích šetří tisíce korun občané
desítek měst a obcí

Průměrná úspora 15–20 %
Do elektronických aukcí se v minulých letech již zapojila řada
měst a obcí z různých koutů republiky. Počínaje pilotním projektem v Říčanech, přes různé městské části Prahy, Havlíčkův
Brod, Černošice, až po Karvinou a mnoho dalších. Zapojením se
do elektronické aukce dosáhly jednotlivé domácnosti v průměru
úspory ve výši 15–20 %. Díky této úspoře zůstaly občanům v rodinných rozpočtech tisíce korun, které tak mohou využít na nákup jiných, potřebných věcí.
První aukce tohoto roku
Do první elektronické aukce tohoto roku na elektrickou energii a zemní plyn se zapojilo celkem 429 domácností, které daly

dohromady objem energií ve výši 14,3 milionů korun. V elektřině se podařilo těmto domácnostem ušetřit 20,38 % nákladů, což
v přepočtu znamená téměř 600 tisíc korun. V zemním plynu domácnosti dosáhly rekordní úspory za poslední období, a to neuvěřitelných 26,68 %, což v přepočtu znamená celkem 3 miliony
korun. Průměrná úspora jen v zemním plynu u jedné domácnosti
činila 10.000 Kč.
Tisíce rodin už šetří …
Domácnosti v Havlíčkově Brodě dosáhly, díky účasti v elektronické aukci v roce 2014, průměrné úspory 24,25 % v elektrické energii a zemním plynu. Ušetřily tak celkem téměř 600 tisíc korun.
Celkem 165 domácností městské části Praha 6, které se rozhodly
zapojit do aukce na dodavatele energií a tím snížit své náklady,
mohou být s výsledkem letošní lednové aukce opravdu spokojeny. Ušetřily v průměru 20,54 % nákladů, což znamená přibližnou
úsporu 1,1 milionů korun.
Rodina Boniatti,
která soutěžila energie přes společnost
eCENTRE už v roce
2013 a letos se zapojuje do e-aukce znovu, ušetřila na elektrické energii celých
29,76 % soutěžitelných nákladů. „Dopadlo to skvěle. Ušetříme skoro čtyři a půl tisíce korun, a to elektřinou jen vaříme,
vytápíme podlahové topení v koupelně, a svítíme. Líbí se mi to, že
když se nás drobných klientů spojí více, máme už docela silný hlas
a můžeme dosáhnout úplně jiných cen,“ říká Bohdana Boniatti.
Rodina Švagerova, která se zapojila do první elektronické aukce také již v roce 2013, dokázala prostřednictvím e-aukce snížit
své náklady téměř o 10.000 korun. „Výsledky byly nad naše očekávání. Náklady zemního plynu šly dolů o 28,33 % a elektřina dokonce o 38,65%. Veškeré další náležitosti přechodu k novému dodavateli vyřizovali bezplatně pracovníci pořadatelské společnosti,“ říká
Barbora Švagerová.

Chcete se přihlásit do e-aukce?
Poradíme vám, jak na to…
Stačí přinést potřebné podklady:
• kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny / zemního
plynu,
• kopii ročního vyúčtování energií,
• podepsat smlouvu s pořadatelskou společnosti eCENTRE, a. s.
Kontaktní místo a otevírací doba kontaktního místa, kde mohou občané přinášet své podklady:
MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
Obchodní partner eCENTRE, odpovídající za sběr podkladů, který Vám rád zodpoví Vaše dotazy:
Jméno a příjmení: Lenka Valigurová
Email: lenka.valigurova@partnerecentre.cz,
Telefon: 777 117 336
Kontaktní osoba pro média:
Alice Mazurková, Ředitelka marketingu a komunikace
Email: mazurkova@ecentre.cz, Telefon: 734 380 547
V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat, jsem Vám
k dispozici.
Lenka Valigurová,
Obchodní partner eCENTRE
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PHDR. VÁCLAV ČERNÝ

Náchodský zpravodaj

Univerzitní profesor PhDr. Václav Černý

Místo, kde se Černý narodil.

* 26. 3. 1905 v Jizbici u Náchoda
† 2. 7. 1987 v Praze
Jizbický rodák, český literární kritik a teoretik, historik, překladatel z francouzštiny, italštiny, portugalštiny, španělštiny, autor pamětí a účastník protinacistického odboje.
Václav Černý ml. se narodil v jizbické škole čp. 14 jako druhorozený syn řídícího učitele Václava Černého st. a jeho manželky,
rozené Ježkové. Pocházel z rodiny pedagoga a literárního historika. Mladý Václav moc dlouho nepobyl ve své rodné vesničce
Jizbici, ale přesto ji miloval a bral ji jako součást svého života.
S jizbickými hasiči a občany udržoval přátelskou korespondenci. Takový byl i jeho otec.
V roce 1909 (1910) se rodina malého Vašíka odstěhovala
do České Čermné. Tady začal malý Vašek v 5,5 letech chodit
do školy. Od roku 1916 pak nastoupil do primy náchodského reálného gymnázia. Po absolvování kvinty v roce 1921 byl vybrán
ke studiu na lyceu Carnot v Dijonu ve Francii. Publikovat začal
jako osmnáctiletý ve studentském časopise, v náchodských sociálně demokratických Podkrkonošských rozhledech otiskl obsáhlou stať o Maximiliámu Robespierovi.
Na podzim 1924 odešel studovat češtinu a francouzštinu na FF
UK v Praze. V roce 1928 získal doktorát z filozofie. V roce 1929
studia ukončil a získal kvalifikaci středoškolského profesora.
Po krátkém působení v Brně se stal sekretářem Institutu d´Etudes Slaves v Ženevě (1931-1936) a v roce 1931 se stal docentem na tamní Calvinově Univerzitě. V roce 1934 se vrátil do Prahy, v roce 1936 se habilitoval jako docent románských literatur
na Filozofické fakultě UK a 1938 byl jmenován mimořádným profesorem romanistiky na Masarykově univerzitě v Brně. V roce

1945 byl jmenován profesorem srovnávací a obecné literatury
na Filozofické fakultě UK, po zrušení katedry komparastiky začal pracovat v ústavu Lidové písně.
Během okupace se Černý aktivně účastnil protinacistického
odboje. V roce 1944 byl uvězněn na Pankráci a osvobodilo ho až
pražské povstání. Okamžitě se zapojil do práce v České národní
radě – budoucnost Československa spatřoval sice v socialismu,
ale ten mu nepředstavoval totalitní model stalinistického Ruska.
V té době také obracel svůj zájem k literatuře a filozofii existencialismu a nalézá jeho českou obdobu v tvorbě mladých básníků kolem Ortena. Výsledkem jsou přednášky shrnuté do sborníku První sešit o existencialismu; jeho pokračování, Druhý sešit
o existencialismu, již po únorovém převratu nemohlo být vydáno (čtenáři se dočkali až roku 1992).
Černý se logicky dostal do konfliktu s nastupující totalitní
mocí a roku 1951 byl nucen odejít z pražské filozofické fakulty.
V roce 1953 byl několik měsíců vězněn.
Teprve ve druhé polovině 60. let mohl znovu publikovat
a v roce 1968 dokonce opět přednášet na univerzitě. Na sklonku 60. let uveřejnil dvě významné práce: Studie a eseje z moderní světové literatury (1969) a Studie ze starší světové literatury (1969). Své názory na funkci literární kritiky shrnul v knížce
Co je kritika, co není a k čemu je na světě (1968). Po roce 1968
se stal terčem nenávistné kampaně komunistické normalizační propagandy, roku 1970 byl z profesorského místa propuštěn
a bylo mu prakticky znemožněno veřejně vyslovit své názory.
V 70. letech se Černý soustředil na psaní svých Pamětí, jež
představují jeden ze základních, byť výrazně subjektivních, pramenů pro poznání naší národní existence ve 20. století.

PROFI GO 2015

– 3. místo v celonárodní soutěži
v cestovním ruchu získala Nela Biedermannová
V pátek 16. 1. 2015 proběhlo ve Veletržním
paláci v Brně vyhlášení výsledků 21. ročníku soutěže PROFI GO 2015. Tato soutěž
je organizována společností EfektMediA
ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno a je určena mladým lidem se
zájmem o práci v cestovním ruchu, zejména studentům středních a vyšších odborných škol. Jejím cílem je pomoci uplatnit

se v oblasti CR. Podmínkou účasti je znalost jednoho světového jazyka. V letošním
ročníku soutěžilo 39 studentů z celé České republiky.
Soutěž se skládá ze tří kol: 1. kolo má formu videotestu s pamětihodnostmi států
EU. V 2. kole se písemně zkoušejí všeobecné znalosti z oblasti zeměpisu, historie,
kultury či sportu. První dvě kola absolvu-

autor: Petr Břenda, foto: archiv SDH Jizbice
jí všichni soutěžící. Do 3. kola postoupili
ti, kteří dosáhli 34 bodů z maximálního
počtu 50 bodů. Poslední částí soutěže byl
3minutový ústní rozhovor ve zvoleném
cizím jazyce na téma „Můj nejzajímavější cestovatelský zážitek“. Naši školu letos
reprezentovaly studentky 3.B Nela Biedermannová (angličtina), Alice Světlíková
(francouzština), Kateřina Kosová a Martina Bydelská (ruština).
Všechny studentky prokázaly výbornou
jazykovou zdatnost a porota je také výborně bodově ohodnotila: Nela Biedermannová získala 68 bodů a obdržela tak
celkově 3. místo.

březen 2015

REKONSTRUKCE KŘIŽOVATKY

Náchod čeká rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie 15. 3.–15. 6. 2015
Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci všech inženýrských sítí – RWE (plyn), Teplárna Náchod (teplovod), Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
(vodovod). Navazovat bude rekonstrukce vozovky včetně podkladních vrstev, výměny obrub, opravy živičného krytu a obnovy vodorovného dopravního značení jak přímo v křižovatce, tak
do všech navazujících směrů. Celá stavba je rozdělena do dvou
etap a jejím investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Hradec Králové, zhotovitelem bude společnost SOVIS, s. r. o.,
Hradec Králové.

1. etapa – od 15. 3. do 6. 5. 2015
V této etapě dojde k uzavření poloviny okružní křižovatky
(dále OK) ve směru k nemocnici po křižovatku s ulicí Denisovo nábřeží.
Objízdné trasy pro motoristy
Objízdná trasa bude vedena ve směru jízdy od sídliště u nemocnice ulicí Purkyňova, Dobrošovská (k pivovaru), dále na Husovo
náměstí k čerpací stanici, případně přes Husovo náměstí k „Čedoku“ do okružní křižovatky, a to pro vozidla v obou směrech.
Na opačné straně okružní křižovatky u Slávie, ve směru do centra, bude provoz v ulici Němcové upraven jako jednosměrný
ve směru výjezdu z OK do centra s možností odbočení z okružní křižovatky jak vlevo při příjezdu od Hradce Králové, tak vpravo při příjezdu od Polska.
Pro odlehčení provozu před okružní křižovatkou budou řidiči
jedoucí od Hradce Králové do centra (včetně zásobování) naváděni do ulice Českoskalické a dále Komenského, aby se vyhnuli jízdě v koloně.
Pro výjezd z centra ve směru jízdy na Hradec Králové či Nové
Město nad Metují budou sloužit místní komunikace – ulice Českých bratří, Na Hamrech a výjezd na Pražskou. Další možností je
pro řidiče jet např. ul. Řezníčkovou do ulice Komenského a dále
z centra po ul. Komenského a Českoskalické s napojením na mezinárodní silnici (U Hotelu HYNEK).
Pro výjezd z centra ve směru k nemocnici a dále do obcí Lipí, Jizbice, Dobrošov, Česká Čermná, Borová, Nový Hrádek budou sloužit místní komunikace – ulice Palachova (okolo budovy soudu)
až do ul. Janáčkovy a dále vlevo ulicí Pražskou k čerpací stanici
Benzina na Husovo náměstí, s odbočením vpravo na most u pivovaru a dále pak ulicí Purkyňova po křižovatku s ulicí Němcové s odbočením do ulice Bartoňova.
Pro pěší
Současně dojde k uzavření chodníků podél této uzavřené části
okružní křižovatky a pro chodce bude vyznačena náhradní trasa přes Denisovo nábřeží.
Sledujte aktuální informace na www.mestonachod.cz.

2. etapa – od 7. 5. do 15. 6. 2015
V této etapě bude uzavřena druhá polovina okružní křižovatky včetně navazující ulice Němcové ve směru do centra a k poliklinice po křižovatku s ulicí Palachova.
Objízdné trasy pro motoristy
Objízdná trasa bude vedena ve směru jízdy z centra na Hradec
Králové či Nové Město nad Metují od křižovatky ulic Mlýnská x
Českých Bratří, dále po ulici Českých Bratří po křižovatku ulic
Na Hamrech x Hálkova, pak ulicí Na Hamrech až k silnici I/33
(ul. Pražská). Případně mohou jet řidiči ulicí Českých Bratří až
k vrátnici RUBENY a ulicí Nerudova vyjet do ulice Pražské (pouze vpravo!).
Pro výjezd směrem na Hronov a Červený Kostelec bude sloužit
ulice Palachova (okolo budovy soudu), Janáčkova, výjezd na ulici Pražskou a dále již po ulici Pražská. Samozřejmě bude možné
využít ulici Volovnice a okružní křižovatku u Itálie.
Na opačné straně okružní křižovatky (směrem k nemocnici), bude provoz v ulici Němcové jednosměrný, ve směru jízdy
z okružní křižovatky Slávie k nemocnici, s odbočením jak vpravo
při příjezdu od Hradce Králové, tak vlevo při příjezdu k okružní
křižovatce od Polska. Pro směr jízdy od nemocnice bude nutné
použít opět objízdnou trasu ulicí Purkyňova, Dobrošovská, Husovo náměstí (výjezd do okružní křižovatky „u Čedoku“ nebo kolem čerpací stanice na ulici Pražskou).
Pro pěší
Dojde k uzavření chodníků podél této uzavřené části okružní křižovatky a pro chodce bude vyznačena náhradní trasa ulicí
Palachovou a Dvořákovou do ulice Pražské u okresního soudu,
případně z druhé strany okolo panelového domu u polikliniky
a opět do ulice Pražské.
Provoz v rámci obou etap bude probíhat vždy na dané polovině okružní křižovatky, tedy jedním jízdním pruhem, bude řízen
kyvadlově a to v době od 6.00 do 18.00 hodin pověřenými osobami, mimo uvedené hodiny provizorní světelnou signalizací.
Pro zásobování středu města bude avizována objízdná trasa
s odbočením do ulice Českoskalické (u Hotelu HYNEK) a dále ulicí Komenského až do centra dle potřeby.
Řidiči budou o dopravních omezeních v Náchodě informováni již na výjezdu z Hradce Králové tak, aby mohli, pokud to bude
jen trochu možné, využít náhradní trasy.
„Původně jsme uvažovali z důvodu lepší propustnosti vozidel
o otočení směru jízdy v ulici Volovnice. S největší pravděpodobností k tomu přistoupíme až při úpravách OK u Čedoku“, upřesnil starosta Jan Birke.
Na opravu okružní křižovatky u Slávie bude navazovat zahájení kompletní rekonstrukce, resp. výstavba nové okružní křižovatky „u Čedoku“. Ta potrvá až do podzimu letošního roku.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Harmonie I a II nabízí ubytování
a pečovatelskou službu pro potřebné senioy…
Jednou ze služeb MěSSS Marie Náchod je Pečovatelská služba,
sídlící v domech s byty zvláštního určení Harmonie I, II (Rybářská 1810 a 1819).
Byty domů zvláštního určení Harmonie jsou určeny zejména pro seniory a zdravotně postižené, kteří jsou v běžných životních úkonech převážně soběstační. Pro zajištění některých
svých dalších potřeb by však hlavně z důvodu věku či zdravotního omezení pomoc či péči jiné osoby již uvítali. Jedná se o městské byty, které jsou zájemci při splnění daných podmínek přidělovány Radou města Náchoda. S jejich uživateli je uzavřena
běžná nájemní smlouva.
AKTUÁLNĚ JSOU VOLNÉ BYTY K DISPOZICI JAK NA HARMONII
I, TAK I NA HARMONII II.
Žádost o umístění do Harmonie si mohou podat zájemci s trvalým bydlištěm v Náchodě a příměstských částech (jako je Běloves, Babí, Pavlišov, Malé Poříčí, Lipí, Jizbice, Dobrošov) a dále
občané, jejichž obec uzavřela obstaravatelskou smlouvu s MěSSS
Marie o poskytnutí sociálních služeb na svém území (Kramolna,
Vysokov). Všichni obyvatelé nájemních bytů v domech zvláštního určení Harmonie I a II mohou využívat bohatou nabídku úkonů od pečovatelské služby.
Tyto úkony jsou zde poskytovány od pondělí do neděle,
od 6–22 hodin. Dále mají obyvatelé Harmonie možnost využít
i další doplňkové služby, jako např. zapůjčit si knihy v Městské
knihovně, která sem pravidelně každý měsíc zajíždí a provádí
výměnu knížek. Každý druhý čtvrtek si mohou zájemci vybírat
z nabídky místní pekařky a cukrářky pravé domácí pečivo. Jednou měsíčně přijíždí prodejna s ovocem a zeleninou z Dolan. Mléko a mléčné výrobky až přímo k Harmonii dováží rodinná farma
pravidelně každý týden.
Pečovatelská služba je připravena nabídnout úkony péče jako
je dovážka obědů (po–pá z Rubeny – výběr za 3 jídel, so, ne,
svátek + dietní strava – z nemocnice – Multicatering), zajištění běžných nákupů, úklid domácnosti, praní a žehlení prádla.
Dále může seniorovi poskytnout pomoc při přípravě jídla a pití,
která zahrnuje přípravu snídaně, svačiny, apod. ze surovin klienta. Poskytujeme i pomoc při koupání a dalších úkonech péče

Služby
pro nevidomé a slabozraké
v Královéhradeckém kraji
Oslabení či ztráta zraku přináší mnoho důsledků v životě
člověka. Poškození zraku způsobuje zdravotní potíže a mění
sociální situaci člověka, který se díky postižení stává nesamostatným v aktivitách běžného života a závislým na pomoci ostatních.
Obecně prospěšná společnost Tyfloservis pomáhá lidem s vážným zrakovým postižením v překonání důsledků ztráty či vážného poškození zraku a v opětovném zapojení do společnosti. Tyto
lidi se snaží vybavit potřebnými informacemi, pomůckami a dovednostmi, které jim umožní samostatně naplňovat své životní
potřeby. Svou činnost však také zaměřuje na okolní společnost,
kterou se snaží vybavit potřebnými informacemi a dovednostmi, aby odstraňovala a nevytvářela nové architektonické ani
mezilidské bariéry, dokázala rozpoznat možnosti i limity lidí se
zrakových postižení, a případně jim poskytla adekvátní pomoc.
Pracovníci Tyfloservisu s klienty s vážným zrakovým postižením například nacvičují orientaci v prostoru a samostatný pohyb, činnosti spojené s vedením domácnosti, čtení a psaní Braillova bodového písma, sociální dovednosti pro zvládnutí
různých společenských situací, psaní vlastnoručního podpisu aj.
Pomáhají s výběrem vhodných rehabilitačních a kompenzačních

o vlastní osobu, a tím pomáháme seniorům usnadňovat život
ve stáří. V případě potřeby je také možno si domluvit dohled
nad požitím léků, nebo krátkodobý monitoring (kontrola a dohled nad dospělým občanem) či doprovod k lékaři nebo na veřejné instituce, pomoc při prostorové orientací v domácím prostředí. Všechny úkony péče provádějí naše usměvavé, vyškolené
pracovnice s profesionálně – lidským a individuálním přístupem
ke každému uživateli.
Obdobná nabídka služeb platí pro všechny potřebné seniory, občany města Náchoda, jeho příměstských částí a smluvních
obcí (Kramolna, Vysokov). Služby realizuje tým terénních pečovatelek, které za svými klienty dojíždějí přímo do jejich domácího prostředí.
Pro bližší informace volejte sociální pracovnici Pečovatelské
služby Bc. Janu Chmelíkovou, která zároveň přijímá i žádosti
o umístění do nájemních bytů v domech zvláštního určení Harmonie. Kontakt: tel. 491 426 539 nebo 731 653 289. Osobně se
lze informovat na adrese sídla PS: Rybářská 1810, (budova Harmonie I naproti rybníčku), Náchod. Podrobné info a fotogalerii
naleznete též na www.messs-na.cz.
Mgr. Jaromír Vejrych
ředitel MěSSS Marie
pomůcek a u těch náročnějších s klienty nacvičují jejich obsluhu. Klientům také poradí v realizaci vhodných úprav prostředí,
ve kterém žijí, poskytnou informace o návazných službách a sociálně právním systému ČR.
Služby Tyfloservisu jsou poskytovány lidem se zrakovým postižením ve věku 15 a více let, jejich rodinám, přátelům a širokému okolí i ostatní veřejnosti. Jsou zajištěny po celé ČR prostřednictvím sítě středisek s krajskou působností. Služby Tyfloservisu
v Královéhradeckém kraji jsou zajištěny střediskem v Hradci Králové, které sídlí na adrese Milady Horákové 549/53. Služby jsou
poskytovány ambulantní i terénní formou a pro klienty jsou
zdarma. V případě zájmu o služby Krajského střediska Tyfloservisu v Hradci Králové volejte na tel./fax (záznamník) 495 273 636
nebo piště na e-mail: h.kralove@tyfloservis.cz.
Provoz Královéhradeckého střediska Tyfloservisu je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a prostředků Statutárního města Hradec
Králové na podporu sociálních služeb.
Kontaktní osoba: Daniela Morávková
Tel.: 495 273 636, e-mail: h.kralove@tyfloservis.cz,
web: www.tyfloservis.cz
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KINO, POZVÁNKY

KULTURNÍ PŘEHLED
SVĚTOVÁ OPERA, DIVADLO, BALET, KONCERT I VÝSTAVA…

to vše v kině Vesmír v Náchodě v BŘEZNU 2015
Středa 4. března v 19.45 hodin
Satelitní přímý přenos
z Royal Shakespeare Theatre z Stratfordu nad Avonou
MNOHO POVYKU PRO NIC ANEB ZDÁRNÁ LÁSKY SNAHA
(LOVE'S LABOUR'S WON)
Slavné představení Royal Shakespeare Company z Shakespearova rodného města Stratford nad Avonou. Shakespearova komická
romance se odehrává uprostřed křehkého nadšení během poválečné domácí party. Hra lépe známá pod názvem Mnoho povyku po nic je uváděna jako Zdárná lásky snaha – toto jméno možná dostala za Shakespearova života. Nastudováno v anglickém
originále a uváděno s doprovodnými českými titulky. Vstupné
200 Kč, studenti 180 Kč.
Pátek 6. března v 19.30 hodin
Satelitní přímý přenos koncertu z Berlína
BERLÍNSKÁ FILHARMONIE HRAJE LUDWIGA VAN BEETHOVENA
Dirigent: Bernard Haitink. Program koncertu: Úvodní dokument.
Ludwig van Beethoven: Houslový koncert D dur op. 61, sólistka
Isabelle Faust. Přestávka. Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 F
dur op. 68 „Pastorální“. Druhý koncert z letošní sezóny 2014/15.
Už téměř 130 let hraje Berlínská filharmonie důležitou roli v hudebním životě Berlína. Pod vedením respektovaných dirigentů
si orchestr vytvořil vlastní unikátní zvuk a je považován za jednu z nejlepších filharmonií světa. Vstupné 250 Kč, zlevněné vstupné 200 Kč (studenti, senioři), abonentní vstupné 180 Kč.
Neděle 8. března v 15.45 hodin
Záznam baletního představení z Baletu Velkého divadla v Moskvě
ROMEO A JULIE
Hudba: Sergej Prokofjev, libreto Sergej Prokofjev, Sergej Radlov,
Adrian Piotrovski podle Williama Shakesperara, v choreografii
Jurije Grigoroviče. Balet o dvou jednáních. Tragický příběh osudových milenců, je perlou baletu 20. století. Dramatická hudba
Sergeje Prokofjeva umocňuje grandiózní choreografii Jurije Grigoroviče. Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP),
baletní abonentní 230 Kč.
Sobota 14. března v 17.15 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
JEZERNÍ PANÍ (LA DONNA DEL LAGO)
Hudba: Gioachino Rossini. Joyce DiDonato a Juan Diego Flórez
zazáří v belcantovém skvostu Jezerní paní, který bude mít svou
metropolitní premiéru. Orchestr Metropolitní opery bude řídit Michele Mariotti a na jevišti dále stanou Daniela Barcellona
v kalhotkové roli Malcolma, John Osborn jako Rodrigo a Oren
Gradus v roli Douglase. Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
Úterý 31. března v 19.15 hodin
Záznam výstavy z Muzea Mauritshuis z holandského Haagu
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ
– DÍVKA S PERLOU A DALŠÍ DÍLA HOLANDSKÝCH MISTRŮ
Světové malířství na plátnech kin přináší ty nejzajímavější výstavy sezóny z nejprestižnějších světových galerií očima ceněného režiséra Phila Grabského. Obdivujte Dívku s perlovou náušnicí od Johannese Vermeera a jiná slavná díla starých mistrů
ve známém muzeu Mauritshuis v Haagu. Kromě těchto skvostů
budete určitě ale také obdivovat i způsob, jakým byl Mauritshuis
zrekonstruován a rozšířen. Mauritshuis, jedno z nejznámějších
a nejnavštěvovanějších holandských muzeí, byl během dvou let
nejen zrenovován, ale jeho návštěvní plocha se téměř zdvojnásobila…Uváděno v anglickém originále s doprovodnými českými titulky. Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den konání 200 Kč.

Chcete vědět o kulturních akcích
v Náchodě s předstihem?
Městské informační centrum Vám nově nabízí zasílání
kulturního přehledu o chystaných představeních v Městském divadle Dr. Josefa Čížka a o předprodejích vstupenek
ze sítí Ticket Art, Ticketportal a Kupvstupenku.cz.
Pokud máte o tuto novou službu zájem, zašlete prosím
e-mail na adresu: infocentrum@mestonachod.cz a do předmětu napište heslo „kulturní přehled“.

Od baroka až po jazz…
…sahá repertoár souboru pěti violoncell VIOLONCELLI DA CAMERA, který bude koncertovat v rámci abonentního cyklu Komorní hudby v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě
11. března 2015. Členy souboru jsou vynikající hráči předních
českých komorních souborů Tomáš Strašil, Marie Hixová, Václav Bernášek, Andrea Rattayov a Evžen Rattay, který celý koncert provází slovem, navazuje živý kontakt s publikem a propojuje „vážnou hudbu s hudbou populární“.
Soubor vznikl koncem osmdesátých let minulého století
a za dobu svého trvání koncertoval nejen na domácích koncertních pódiích, ale koncertoval úspěšně i v Rakousku, Maďarsku,
Francii, Španělsku a Japonsku. V pěti violoncellech odkrývá mimořádný rozsah nástroje, jeho tembr, barevné kombinace a proniká do hudebních oblastí tradičně vyhrazených jiným nástrojům a hudebním stylům.
Koncert začíná v 19 hodin. Těšíme se, že osloví nejen naše stálé publikum, ale i posluchače, kteří běžně na koncerty „vážné
hudby“ nechodí. Jindřich Bračna, Komorní hudba Náchod
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Náchodský zpravodaj

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – březen 2015

Volejbal

1.kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
21. 3. 2015 15.00
Primátor Náchod
– Sokol Kolín
28. 3. 2015 15.00
Primátor Náchod
– TJ Valašské Meziříčí
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
21. 3. 2015 11.00
Primátor Náchod
– KK Zábřeh
28. 3. 2015 11.00
Primátor Náchod
– TJ Valašské Meziříčí
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
7. 3. 2015 15.00
TJ Červený Kostelec – TJ Sokol Duchcov
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
7. 3. 2015 10.00
Primátor Náchod B – Sparta Kutná Hora
Memoriál Františka Majera dvojic neregistrovaných
Kvalifikace začne  23. března 2015 a skončí 17. dubna 2015. Finále je na programu
25. dubna 2015. Podrobnosti naleznete na www.kuzelky.nachod.net

v neděli 1. března 2015
liga juniorek
SK Náchod – ŠSK Demlovka Jihlava
od 10.00 a 13.00 hod.
v sobotu 7. března 2015
krajský přebor 1. tř. ženy
SK Náchod – LOKO Trutnov
od 10.00 a 13.00 hod.
v sobotu 14. března 2015
Krajský přebor mladších žákyň – turnaj
od 9.00 hod.
v sobotu 28. března 2015
Krajský přebor kadetek – turnaj
od 9.00 hod.

Janeček druhým
mužem ankety plavec roku 2014
Plavec Delfínu čtvrtý v absolutním pořadí v ČR
V Praze proběhlo vyhlášení nejlepších
sportovců Českého svazu plaveckých
sportů za rok 2014. Po třech letech zvítězila opět Barbora Závadová před Baumrtovou a Mickou. Hned za trojicí nejlepších
v anketě odborníků se objevil odchovanec náchodského trenéra Romana Hakla
Pavel Janeček, trénující nyní v pražském
Vysokoškolském sportovním centru právě s Baumrtovou pod trenéry Strnadem
a Kaplanovou.

Svojí druhou pozici mezi muži si zasloužil především třemi českými rekordy. Nejprve pokořením nejstaršího českého plaveckého rekordu v 50 m bazénu
na 400 m polohový způsob, když na srpnovém ME v Berlíně vymazal z českých
tabulek po 31 letech čas Hladkého.
Následně na Velké ceně Brna českým
rekordem na stejné trati, ale na krátkém
bazénu a především velmi výrazným zlepšením tohoto rekordu o 4 sekundy na prosincovém MS v katarském Dauhá a 16. pozicí na světě.
Janeček korunoval svou úspěšnou sezónu dvěma zlatými medailemi na MR v Plzni a to na 400 m polohově a 200 m volný způsob a dvěma stříbry na 400 m VZ
a 200 m motýl.
Jeho letošními mezníky bude univerziáda v Jižní Koreji, MS v Kazani a pokus
o zdolání náročného limitu OH v Riu de
Janeiro.   
			
(pj)

SOKOL Hýbejme se!
I v roce 2015 pokračuje v sokolovně pravidelné cvičení náchodského SOKOLA.
V pondělí odpoledne trénují gymnastky, od 19 hodin pak protahují svá těla
ženy.
V úterý se od 16 hodin přidá žactvo
se všestranným pohybem, hrami i závoděním. Současně se s bojovým uměním
karate seznamují mladí nováčci. Po dětech nastupují muži, kteří cvičí na nářadí
a od 19 hod. muži nohejbalisté.
Ve středu od 16 hod. začnou cvičit dospělí s dětmi od 2 let a předškolní děti
od 4 do 6 let.
Náplní jejich cvičení je všestranné rozvíjení pohybových schopností dětí hravou
formou.
V oddíle rodičů a dětí se děti naučí základní dovednosti ve cvičení na nářadí,
atletice, práci s míčem i rytmické gymnastiky. Nelze opomenout ani významný

vliv na rozvoj psychiky a sociálního chování, které má na dítě účast na tomto cvičení. Vědecké výzkumy ukazují, že aktivity dítěte v tomto období do tří let jsou
rozhodující pro jeho budoucí život.
Ve středu se také schází v 17.30 hod.
oddíl integrální jógy, určený pro všechny od 14 let do nejvyššího věku a to i pro
ty, kteří mají nějaké zdravotní problémy.
Náplní činnosti tohoto oddílu je vše, co
pomáhá udržet zdraví – tj. tělesnou a duševní pohodu.
Manželské nebo i jiné páry si mohou
zopakovat tančení v tanečním klubu rovněž ve středu.
V dalších dnech se opakují cvičení
gymnastek, žactva, mužů a karate dle
rozvrhu, který je vyvěšen ve skříňce sokolovny. Tam také najdou bližší informace všichni zájemci o výše uvedená cvičení.

Národní házená
v sobotu 21.března 2015
14. ročník Memoriál Jana Václavka st.
od 8.00 hodin

Primátorský turnaj

neregistrovaných zná vítěze
V sobotu 14. února 2015 se v sále MÚ
ve Velkém Poříčí uskutečnilo slavnostní
vyhlášení již 42. ročníku turnaje neregistrovaných kuželkářů a kuželkářek „O pohár ředitele pivovaru Primátor Náchod“.
84 družstev a celkem 475 hráčů a hráček
bojovalo od začátku listopadu do konce ledna v celkem 10 ligách. Celý turnaj
proběhl v nádherné atmosféře, kuželna
byla plná diváků snad na všechny zápasy. A k vidění byly opět i skvělé výkony.
Všechny pak korunovaly nové rekordy
turnaje v kategorii žen. O oba se zasloužila Miroslava Míšková (Devítka Dobruška), která dosáhla jak nejvyššího výkonu
(295 kuž.), tak překonala rekord v celkovém průměru (270,14 kuž.). A jak dopadly
výsledky ? Vítězem se stali Krákoráci (obhájili loňské prvenství), druhé místo vybojovala Devítka Dobruška a třetí místo
patří REALU Dobruška. Celkové výsledky
naleznete na www.kuzelky.nachod.net .
Pořadatelé děkují všem účastníkům a již
nyní se těší na příští, již 43. ročník tohoto největšího turnaje v ČR. Ten začne, jako
tradičně, začátkem listopadu 2015. Rovněž vás zveme na 6. ročník Memoriálu
Františka Majera, který začne kvalifikací
23. března a vyvrcholí 25. dubna 2015 finálovým turnajem. Těšíme se na vás.
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Slavnostní vyhlášení a ocenění
sportovců, kolektivů a trenérů roku 2014 se uskuteční v pátek 20. března 2015 ve velkém sále Obecního domu ve Velkém Poříčí.

Seznam nominovaných

Nominovaní sportovci v kategorii „jednotlivci – dospělí“:
Dana Adamů – kuželky
Hana Čermáková – koloběžky
Jaroslav Hažva– kuželky
Martin Horák – benchpress
Pavel Janeček –plavání
Vlastimil Kráčmar – koloběh
Lenka Kráčmarová – koloběh
Eva Šefcová – koloběh
Alena Ulrichová – atletika
Nominovaní sportovci v kategorii „jednotlivci – mládež“:
Michaela Broumová – atletika
Michal Jerman – plavání
Kateřina Majerová – kuželky
Daniel Neumann – kuželky
Michal Prokop – in–line bruslení
Štěpánka Rožnovská – plavání
Dominik Sádlo – atletika
Adéla Sádlová – atletika
Nina Sedláčková – mažoretkový sport
Kateřina Šefcová – koloběh
Pavlína Vejrková – sportovní gymnastika
Kristýna Voborníková – plavání
Nominovaní sportovci v kategorii „jednotlivci – handicap“:
Jiří Klich – lukostřelba handicap
Michal Stefanů – tenis handicap
Lenka Kuncová – lukostřelba handicap
Nominovaná družstva – dospělí:
MONA Náchod – mažoretkový sport
SKK Primátor Náchod – kuželky
TJ Sokol Krčín – národní házená
Nominovaná družstva – mládež:
FK Náchod – fotbal
Florbal Primátor Náchod – florbal
TJ Delfín Náchod – plavání
(žačky)
TJ Delfín Náchod – plavání (žáci)
TJ SOKOL Jaroměř – Josefov – basketbal
TJ Sokol Krčín – národní házená
Nominovaní trenéři:
Ing. Miroslav Duch – atletika
Lukáš Jansa – florbal
Jaroslav Panenka – fotbal
Jan Pernica – atletika
Bc. Jiří Zajíček – basketbal
Aleš Žďárský – atletika

Jediný muž mezi ženami
Přes 30 let byl pan Josef Jeništa členem komise Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) v Náchodě, za tu dobu navštívil nemalý
počet jubilantů. Vždy pracoval spolehlivě a velmi pečlivě, aktivně se účastnil všech akcí SPOZ. Po celou dobu byl jediným mužem v této komisi, za což mu patří také velký obdiv. Protože čas
měří všem stejně bez výjimek, rozhodl se pan Jeništa z důvodu
nemoci své členství v komisi ukončit. Za vše, co v komisi vykonal, mu patří velký obdiv a poděkování.

SPORT, MUZEUM, GALERIE

Přehled kulturních akcí
v březnu 2015 v Regionálním muzeu Náchod
Bible v dějinách knižní kultury
Do 10. 5. 2015 je možné ve výstavní síni regionálního muzea (roh
Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu věnovanou bibli
v dějinách knižní kultury. Návštěvník může spatřit vše, co s vývojem knihy souvisí, seznámit se s psacími látkami a potřebami,
vývojem písma, její rukopisnou podobou a proměnami, kterými
prošla tištěná kniha od objevu černého umění do současnosti.
Nejčastější rukopisnou i tištěnou knihou byla právě bible. K vidění jsou desítky jejích různých vydání, nechybí ani unikátní
maketa Ďáblovy bible (Codex gigas), největší rukopisné knihy
na světě, považované za osmý div světa. Otevřeno denně mimo
pondělí 9–12; 13–17 hod.
Podmalby na skle
Do 31. 5. 2015 probíhá v budově stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 výstava věnovaná podmalbám na skle ze sbírek
muzea. V Regionálním muzeu v Náchodě je uloženo 285 historických podmaleb, většinou z kladského Kaiserwalde, ale návštěvníci mohou spatřit rovněž zajímavé sklářské podmalby ze
severních Čech a dalších oblastí, Moravy a Rakouska. Otevřeno
denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. č.491 433 722, na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Náchodský výtvarný podzim
– 31. ročník přehlídky umění regionu (do 1. 3.)
Naše galerie – Město Náchod. Práce z 9. ročníku výtvarné soutěže pro občany Náchodska (do 1. 3.)
Na paměť… / Pomník 50. – 80. let 20. století ze sbírky
GVUN. Několik ukázek studií a zmenšených verzí plastik
pro veřejný prostor jako připomínka toho, jak vypadala
a působila veřejná plastika v období socialistického realismu. (21. 3. – 3. 5.) vernisáž 20. 3. v 17 hodin
Polské umění ze sbírky GVUN
Soubor více než padesáti prací polských výtvarníků několika generací. (21. 3. – 21. 6.) vernisáž 20. 3. v 17 hodin
České umění ze sbírky GVUN, část II. – Plastika
Po loňské výstavě malby z fondu galerie bude představena její sochařská sbírka. Důraz bude kladen na díla získaná většinou v 60. a 70. letech 20. století. Ostatní plastiky budou vybrány se zřetelem ke kvalitě díla či jeho
vztahu k Náchodsku a budou doplněna velkoformátovými fotoreprodukcemi významných místních realizací. (21. 3. – 30. 8.) vernisáž 20. 3. v 17 hodin
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Další výtvarná dílna, tentokrát nazvaná „Já a ten druhý“,
se uskuteční 28. března od 14 do 16 hodin v prostorách
galerie. Tématem společného tvoření bude sochařství.
Děti využijí smyslového poznávání a pomocí doteku se
pokusí vytvořit autoportrét nebo portrét druhé osoby.
Přihlášky prosíme nejpozději dva dny předem na email
vysatova@gvun.cz, nebo na tel. 491 427 321. Prosíme
o sdělení počtu a věku dětí. Doporučujeme pracovní
oděv. Vstupné 35 Kč na dítě, doprovod zdarma. Na setkání se těší Mgr. Markéta Vyšatová a Mgr. Vlastislav Tokoš.
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Stomatologická pohotovost
7. a 8. 3.
14. a 15. 3.
21. a 22. 3.
28. a 29. 3.

MUDr. Helena Ansorgová
Červený Kostelec
MUDr. Tomáš Žďárský
Dolní Radechová
MUDr. Blanka Filipová
Nové Město nad Metují
MUDr. Blanka Hulánová
Nové Město nad Metují

PROGRAM
březen

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
sobota 7. března od 9.00 do 15.00 hodin
– ORANŽOVÁ SOBOTA
Den s angličtinou pro děti ve věku od
6 do 12 let. Bližší informace podá PhDr. Jaroslava Nývltová (tel.: 775 223 291).
pátek 13. března od 15.30 do 17.30
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
Pro zájemce z řad veřejnosti bude i letos jeden pátek v měsíci otevřena keramická dílna v rámci pravidelných KERAMICKÝCH PÁTKŮ tentokrát na velikonoční
téma „Z VAJÍČKA PTÁČEK, Z PTÁČKA SLEPIČKA“ (další pak 10. 4., 15. 5., 5. 6.).
S sebou: pracovní oděv, přezůvky, jednorázové vstupné: 30 Kč. Info a rezervace
na tel. 774 223 296 – Bc. Tereza Išová.
sobota 21. března od 9.00 do 12.00 hodin – JARNÍ FIMO PRO HOLKY
Vhodné pro zájemce od 7 do 11 let. S sebou přezůvky, pracovní oděv. Cena: 70 Kč
(pomůcky a materiál v ceně, členská cena
60 Kč). Info a přihlášky do 19. 3. na tel.
774 223 296 – Bc. Tereza Išová.
sobota 21. 3. od 14.00 do 17.00 hodin
– JARNÍ FIMO HRÁTKY pro rodiče s dětmi
Vhodné pro maminky s dětmi od 5 do 10
let. S sebou přezůvky, pracovní oděv.
Cena: 100 Kč/dospělý + 70 Kč/dítě (pomůcky a materiál v ceně, čl. cena 60 Kč). Info
a přihlášky do 19. 3. na tel. 774 223 296
– Bc. Tereza Išová.
sobota 21. března
– BABYLON A AQUAPARK LIBEREC
neděle 22. března
– VÝLET NA STĚNU BIG WALL
Více informací podá Gerd Weinlich.
Sobota 28. března od 20.30 do 21.30 hodin – HODINA ZEMĚ
Podrobnosti plakát na straně 19.
březen 2015 – VÝSTAVA výtvarných
prací dětí v rámci výtvarné soutěže
MEZINÁRODNÍ POHÁDKY pod názvem
ZA POHÁDKOU DO FRANCIE
Od března do konce dubna bude možné
zhlédnout v prostorách SVČ Déčko Náchod výstavu výtvarných prací – ilustrací
pohádek, obrázků od dětí z náchodských
MŠ, ZŠ, ŠD a SVČ Déčko. Výstava je VOLNĚ přístupná v prostorách Déčka (dle provozu recepce od 8 do 18.00 hodin) a veřejnost může hlasovat pro některý z obrázků

Stomatologická pohotovost
Sokolská 317
tel.: 491 462 800
Náchodská 240
tel.: 491 424 322
Komenského 10
tel.: 491 472 721
Smetanova 144
tel.: 491 428 502

v anketě. Vernisáž výstavy v pátek 6. 3.
od 10.00 s vyhodnocením (velký sál Déčka), po skončení výstavy poputuje výstava do Francie, a obrázky od francouzských
dětí k nám.

VZDĚLÁVACÍ AKCE
čtvrtek 12. 3. od 18 hodin – neděle
15. 3. do 14 hodin – SEMINÁŘ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY se známou lektorkou Petrou Peckou Rycheckou
Kurz je určen pedagogům a vedoucím dětských organizací. Zážitkové metody her
a aktivit vhodných pro práci s dětmi při
schůzkách, víkendovkách a letních táborech, interaktivní forma výuky. Bližší informace podá Ing. Ludmila Pohanková
(tel.: 608 812 232).
víkend 27.–29. března – VÍKEND HER
„FILMOVÝ FESTIVAL“ VIŽŇOV
Tradiční víkend her pro mládež, instruktory a vedoucí od 14 let. Celý víkend ve stylu „filmového festivalu“ Pořádá Duha Bartoňka a SVČ Déčko Náchod. Těší se Gerd
Weinlich a tým vedoucích.
víkend 28. – 29. března od 9 do 16 hodin – Déčko Náchod – KURZ SKUPINOVÉHO BUBNOVÁNÍ s Davidem Oplatkem
Kurz je určen pedagogům a vedoucím dětských organizací. Výuka techniky bubnování na djembe a další ozvučné nástroje.
Cena 600 Kč. Přihlášky a další informace
na webu. Bližší informace podá Ing. Ludmila Pohanková (tel.: 608 812 232).
JARNÍ BAZAR
4.–7. 3. 2015 – JARNÍ BAZAR DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB
Příjem 4. a 5. 3. od 16 do 18 hodin. Prodej v pátek 6. 3. 10–16 hodin a v sobotu
7. 3. 10–13 hodin, výdej neprodaných věcí
v sobotu 7. 3. od 14 do 15 hodin. Poplatek je 1 Kč za každou věc a platí se při příjmu. Nově zavedená registrace věcí – kdo
donese vyhotovený seznam věcí k prodeji (dle pravidel MC Macíček) bude zvýhodněn slevou na poplatcích. Pravidla MC
Macíček k přijímání zboží k prodeji do bazárku: Prodávané věci označte svým monogramem, pořadovým číslem, velikostí
a prodejní cenou (př: DP1,104,50), při příjmu doložte vyplněný seznam. V případě
neoznačených věcí účtujeme manipulační poplatek ve výši 50 Kč. Prodej zboží je
zpoplatněn 10 % z ceny prodaného zboží. Seznam prodávaných věcí ke stažení na webu Déčka. Bližší informace podá
Mgr. Denisa Pokorná (tel.: 774 635 232).

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.

28. 2.
7. 3.
14. 3.
		
21. 3.
28. 3.
4. 4.

Vodníkova Hanička
Jak Kašpárek s obrem
vytrestali čerta
Princka Vincka
Vodníkova Hanička

AKCE MC MACÍČEK
týden 2.–4. března
– ROZLOUČENÍ SE SNĚHULÁKEM FERDOU
týden 16.–18. března
– CVIČENÍ SE ZVÍŘÁTKY
pátek 20. března od 10.00 hodin
– JARNÍ OSLAVA S VČELKOU MÁJOU
Připravte si kostýmy, zahrajeme si
na broučky, včelky, motýlky, zatancujeme si, zasoutěžíme a pohrajeme. Těšíme
se na viděnou. Vstupné 40 Kč.
pondělí 23. března od 9.30 hodin
– VÝTVARNIČENÍ
V GALERII VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
Vstupné 10 Kč. Na akci je nutné se přihlásit předem. Více informací na www.decko-nachod.cz nebo u Mgr. Denisy Pokorné na mc@decko-nachod.cz.

VELIKONOCE S DÉČKEM
1.– 4. dubna – velikonoční tábor ve Vižňově „JEN POČKEJ, ZAJÍCI!“
2.–3. dubna – v Déčku
– VELIKONOCE S TLAPÍKY
víkend 3.–5. dubna
– TANEČNÍ VELIKONOCE
Více na www.deckonachod.cz.

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO
A ICM PRO MLÁDEŽ
(klub otevřený od 14.30 do 19.30)
středa 11. března od 16.30
– přednáška ŠŤÁVY PRO ZDRAVÍ
Přednáška a následná ochutnávka s Markem Halaškou – principy odšťavňování
ovoce a zeleniny a jejich pozitivní účinky
na naše trávení a zdraví.
pátek 20. března od 20.00 hodin – OTAKU VEČER
Noční promítání pro příznivce anime
a mangy, promítání a představení postav,
rolí, režie. Ochutnávkou čajů.
www.deckonachod.cz

březen 2015

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchodě Farář ThDr. Stanislav
Švarc ThD. Kontakt. 776 736 885, 491 426 22, e–mail: stanislav.
svarc@volny.cz, www. nachodinccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30 hodin. Úřední hodiny: středa 15–17 hodin. Kolumbárium je otevřeno denně 9–17 hodin. Biblické hodiny čtvrtek 16.00
–18.00 hodin.

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, www.nachod.farnost.
cz, email:farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa od 8.15 do 10.00 a od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 do 10.00,
v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne
7.30, 9.00; v kostele sv. Michaela pro děti a mládež ne 10.15. Křížové cesty: středa od 15.30 a pátek od 17.30 v kostele sv. Vavřince. Příležitost k přijetí svátostí smíření v kostele sv. Vavřince před
ranní a večerní mší sv.; navíc ve dnech od 27. 3. do 1. 4. od 9.00
do 10.00 a od 15.00 do 18.00 (kromě soboty 28. 3. a neděle 29. 4.).
Existuje možnost navštívení nemocných knězem v předvelikonoční době. Zájemce o návštěvu a přijetí svátosti prosíme o telefonickou domluvu termínu a místa. Příležitost ke společnému
přijetí svátostí pomazání nemocných bude ve dnech 26. 3., 27. 3.
a 1. 4. při mších sv. v kostele sv. Vavřince. Na Zelený čtvrtek bohoslužba v kostele sv. Vavřince bude v 18.00 hod., na Velký pátek v 16.00 hod a na Bílou sobotu v 19.00 hod.; na Neděli a Pondělí velikonoční jako každou neděli, kromě kostela sv. Michaela, kde
na Pondělí velikonoční nebude mše sv. Povídání o Bohu a zpívání
pro nejmenší děti "Andělka" v pátek od 17.00 hod. na děkanství.
Společenství manželů, setkání nad Písmem s modlitbou se koná
v neděli od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby matek“ vždy 2. neděli v měsíci od 19.30 a poslední pátek v měsíci po mši sv. na děkanství. Všem čtenářům Zpravodaje a občanům Města Náchoda
jménem naši farnosti přeji krásné, spokojené, požehnané prožití velikonočních svátků. P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka, děkan.

SENIOR KLUB, SZP, CÍRKVE
Církev Nový Život
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384,
www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin.

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 5. 3. od 14 hod. „Cestomanie s KVD-zámek Sychrov
a okolí“– film připravil a promítne p. Miloslav Hlaváč;
čtvrtek 12. 3. od 14 hod. „Perla Belgie a Jeho Veličenstvo
Londýn“, film ze své cesty nám promítne a doplní vyprávěním
p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 19. 3. od 15 hod. bude výroční členská schůze v restauraci Reduta (Plhovská ul.) od 14.30 – prezence, doprodej členských známek, přihlášky a zálohy na zájezdy.
V programu vás seznámíme s hospodařením organizace, programem na r. 2015, s možností rekreací se smluv. cenami od Svazu
důchodců. Občerstvení zajištěno.
Od 16 hod. „Josefská zábava“ s doprovodem hudby „FRČÍ“
p. Františka Čížka
čtvrtek 26. 3. od 14 hod. „ISLAND“ – o svých zážitcích z cesty
bude vyprávět a promítne nám film p. Roman Krejčiřík.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace,
i když nejsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR. Poznámka: na zbývající volná místa zájezdů se
budete moci přihlásit v klubovně Harmonie 2 vždy ve čtvrtek odpoledne po programu. Uzávěrka na jarní zájezd bude v pondělí 20.dubna.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Srdečně zveme své členy na: Jarní posezení při hudbě s programem. Kde: Restaurace VATIKÁN v Náchodě. Kdy: 18. března 2015
od 14.00 hod. Připravovaný program: Jarní poezie s dětmi z mateřské školky. Osobnost našeho města. Pokračujeme hudební produkcí pro dobrou náladu, ženám k svátku. Občerstvení zajištěno,
vybíráme: členové 60 Kč, nečlenové 70 Kč. Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se přihlásit včas, každou středu v klubovně SZdP - Palachova ul. – přízemí, od 13 do 15 hod.
Na Vaši návštěvu, Vaše náměty a dobrou náladu se těší výbor
i pozvaní hosté. Za výbor SZdP Náchod O. Frühaufová a M. Čiháček

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) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30 hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova
1053). V neděli 8. 3. společné bohoslužby pro celý sbor se slavením svaté večeře Páně v náchodském sborovém domě od 10.00
hodin. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě v úterý 10. 3.
od 9.30 hod. Biblická hodina v Harmonii v Náchodě ve čtvrtek 5.
3. od 9.30 hod. Schůzka dětí na faře v Šonově v pátky 6. 3. a 20. 3.
vždy od 17.00 hod. V sobotu 14. 3. od 10.00 hodin ve sborovém
domě v Náchodě přednáška Prof. Jakuba S. Trojana na téma
Mistr Jan Hus a jeho pojetí pravdy. Na Evangelické akademii
bude od 23. do 26. 3. probíhat projektový týden, který bude zahájen v Městské knihovně v pondělí 23. 3. ve 12.00 hodin. Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese
www.nachod-sonov.evangnet.cz.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel P. Adame, mobil. 605 874 765,
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hod.

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/nachodin Bohoslužby v neděli
v 9.30 hodin, studium Bible ve středu v 18.30 hodin

www.fotopress.cz
FOTOKNIHY, FOTOKALENDÁŘE
snadno a rychle přímo v Náchodě
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v březnu 2015
Pojďte s námi založit knihovnický les
Knihy mají už po řadu staletí své neodolatelné kouzlo a přitažlivost. My, knihovníci, tomu jsme rádi a snažíme se vám, čtenářům, vycházet vstříc, a mít pro vás knížky, které vás potěší. Myslíme si ale, že bychom se měli, alespoň symbolicky, postarat také
o to, aby bylo i za dalších sto let klasické knihy na co tisknout.
Proto jsme se rozhodli vysadit letos zjara 1000 stromků a založit tak knihovnický les.
Nabízíme zároveň i vám, přátelům knih a knihovny, abyste se
k nám přidali a pomohli tak vyrůst stránkám příštích knih. Sázet budeme 18. dubna na zámeckém kopci, na stráni mezi asfaltovou cestou nad Déčkem a paloučkem se sochou Jana Nepomuského, pod alejí Kateřiny Zaháňské. Sázení metodicky zaštítí
a stromky dodají Lesy města Náchoda.
Pracovní rukavice a svačinu si vezměte s sebou, a také, pokud
máte, i polní lopatku nebo rýč, bude se hodit. A představte si ten
pocit, až budete za 5, 10, 25, 50 let chodit procházkou kolem, a říkat dětem, vnoučatům, pravnoučatům…

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 3. března v dopoledních hodinách.

Výstavy
  UDÁLOSTI 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Výstava v hale knihovny nabízí až do 10. března přehled o událostech první světové války i ve vztahu k našemu regionu.
  JARNÍ VÝSTAVA ZŠ PLHOV – Slet čarodějnic a jiných tajemných
bytostí. 15. – 19. 3. v hale knihovny
  SOŠS – Evangelická akademie pomáhá Ukrajině a Keni
23.–27. 3. výstava EA v hale knihovny
Srdečně Vás zveme na prodejní výstavu studentských výrobků
a materiálů PMD a výtěžkem pro Ukrajinu a Keňu.
Za hudebního doprovodu pana Čížka bude výstava zahájena vernisáží dne 23.3.2015 v 11.30h a potrvá do 27.3.2015 do 11h.
  NA KŘÍDLECH MOTÝLŮ
Výstavu mozaik z dílny Jany Höferové můžete shlédnout od
1. do 28. března ve studovně. Vernisáž se uskuteční 1. března
v 16 hodin. Srdečně zveme.

Náchodská univerzita volného času – 10. semestr
  2. 3. MUDr. Věra Čtvrtečková: Oko
– náš nejdůležitější smyslový orgán
  30. 3. prof. PhDr. Pavel Kalina, PhD.: Řím – věčné město
Vstup pouze na průkazky NUVČ, Pro ostatní zájemce po ústní
dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz dějin umění
  10. 3. Počátky realismu v pozdně středověkém malířství (umění „kolem roku 1400“)
  24. 3. Renesance a manýrismus v Itálii: architektura

Kurz trénování paměti
Rozpis kurzů (probíhají vždy od 10.00, 13.00 a 15.30 hod.): 9. 3.,
11. 3., 16. 3., 18. 3., 23. 3., 25. 3.

Cestovatelská přednáška
Další cestovatelská beseda se uskuteční ve čtvrtek 12. března
v 18 hodin ve studovně. O svých zážitcích z cest po Austrálii
a Tasmánii přijede do náchodské knihovny vyprávět Jiří Mára
z Přerova. Ten je od narození postižený svalovou dystroﬁí, která
mu znemožňuje pohyb. Mnozí z nás by na takový život rezignovali, ale Jirka se nevzdal a plní si své životní sny. Společně s rodiči navštívil jako první český vozíčkář všechny obydlené kontinenty. Vstupné dobrovolné.

MiniEKG o Lásce a Krizi
V pondělí 16. 3. v 17 hodin Vás zveme na Literární kabaret Jaroslava Rudiše. Čtou, přednášejí a vaří: Igor Malijevský a Jaroslav Rudiš. Hraje a zpívá: Tomáš Pastrňák. Peripetie
– Krize – Katarze v podání básníka a fotografa Igora Malijevského a spisovatele Jaroslava Rudiše. Oba autoři společně
připravují a uvádějí již osmým rokem literární kabaret EKG
v pražském divadle Archa. Vstupné 50 Kč.

Sedm hříchů paměti
18. 3. v 17.30 přednáška Mgr. Aleny Naimanové o poruchách
paměti, problémech se zapomínáním a o tom, jak nás paměť zrazuje.

Plstěná a korálková dílna pro velký holky
Po delší době zveme tvořivé ženy všeho věku na Dílnu pro
velký holky. Tentokrát budeme vyrábět plstěné šperky z ovčího rouna a z korálků. Sejdeme se v pondělí 23. března
v 17 hodin v dětském oddělení. Pozor, je nutné se předem
přihlásit. Cena 100 korun.

Velké podvečerní čtení
Na čtvrtek 26. března od 17.30 hod. pro vás chystáme Velké podvečerní čtení. Už vám dlouho nikdo nečetl? Přijďte
do knihovny a my vám budeme číst ze svých oblíbených knížek. Budete-li mít chuť, můžete číst i vy nám. Káva, sklenka
vína a sladká tečka jako přídavek.

Oddělení pro děti
Noc s Andersenem – S Malým princem mezi hvězdami
Jako každý rok se i letos můžete utkat o účast na Noci s Andersenem. Tentokrát jsme se při přípravě programu inspirovali pohledem do kosmu. Průvodcem mezi hvězdami nám bude Malý
princ od Antoina de Saint-Exupéryho. Účastnit se mohou dětští
čtenáři od 2. do 5. třídy.
Otázka na leden: Jaký je rozdíl mezi hvězdou a planetou?
Úkol na únor: Vymysli si, nakresli a pojmenuj souhvězdí, ze kterého bys chtěl/chtěla pocházet.
Otázka na březen: Jaká byla první věta, kterou Malý Princ oslovil Letce?
Úkoly lze odevzdávat jednotlivě nebo všechny najednou do
13. března. Noc s Andersenem se koná 27. března.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na www.mknachod.cz.
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1. neděle pouze v 15 hod.

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
Superšpióni se nerodí… oni se líhnou! Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč, děti 80 Kč. Mládeži přístupný.

1. neděle pouze v 17 hod.

VETŘELEC (REŽISÉRSKÝ SESTŘIH)

1. neděle pouze v 19.30 hod.
2. pondělí pouze v 17 hod.

FOCUS

2. pondělí pouze v 19.30 hod.
3. úterý pouze v 17 hod.

TEORIE VŠEHO

3. úterý pouze v 19.30 hod.

HODINOVÝ MANŽEL

Digitální remasterovaná kopie kultovního sci-fi filmu se Sigourney Weaver v roli statečné Ripleyové, která jako jediná z posádky vesmírné lodi Nostromo zůstává naživu v souboji s hrůznou bytostí, jejíž zárodek se dostal na palubu z líhně na neznámé planetě… Kultovní mistrovské dílo režiséra Ridley Scotta, uváděné s českými titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
O podvodníkovi, který se romanticky zamiluje do začínající podfukářky, a když se s ní příliš sblíží, rozejde se s ní. O tři roky později se jeho bývalá láska objeví v Buenos Aires a on je vyšachován ze
hry, kterou sám rozehrál. Aby bylo vše ještě zamotanější, oba stejně nápaditě rozehrávají své podvody a oba chtějí podfouknout stejného miliardáře… V hlavních rolích krimi komedie Will Smith
a Margot Robbie. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Jeho mysl změnila náš svět. Její láska změnila ten jeho… Výjimečný a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. Eddie Redmayne získal Oscara za mužský herecký výkon v hlavní roli. Životopisné drama, uváděné s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Vrtat a bušit! V hlavních rolích české komedie Bolek Polívka, David Matásek, David Novotný a Lukáš Latiňák, v dalších rolích Eva Holubová, Jitka Čvančarová, Lenka Vlasáková, Nina Divíšková, Zuzana Norisová a Simona Babčáková. Režie Tomáš Svoboda. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

4. středa pouze v 17 hod.

KÓD ENIGMY
Alan Turing – muž, který dokázal přeložit kód Enigmy… Životopisné drama o válečném hrdinovi, který se spolu s týmem podílel na prolomení kódu legendárního německého šifrovacího stroje Enigma. V hlavních rolích Benedict Cumberbatch a Keira Knightley. Film byl oceněn Oscarem za rok 2014. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

5. čtvrtek pouze v 17 hod.

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Nech se ovládat… Příběh podle knižního bestselleru E. L. Jamesové, jenž se stal celosvětovou literární senzací, která v rychlosti prodejů překonala i Harryho Pottera. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

7. sobota pouze v 17 hod.

FOTOGRAF
Dámy, radím Vám ke klidu...! Tragikomedií, volně inspirovanou osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka, se vracíme k některým zásadním křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Režie Irena Pavlásková. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

6. pátek pouze v 17 hod. – 3D
7. sobota pouze v 15 hod. – 2D
8. neděle pouze ve 13.30 hod. – 3D
9. pondělí pouze v 17 hod. – 2D

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů... Celá?!? Ale kdeže! Nyní má Caesar geniálně lstivý plán, jak se drzých Galů zbavit jednou provždy: svést prostoduché vesničany kouzlem civilizace v podobě monumentálních římských staveb. Tedy, vlastně se jedná o kompletní vykácení lesů a výstavbu mramoráků (předchůdce dnešních paneláků)… Ale rozhodně s honosným názvem - Sídliště Bohů. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění, ve 3D i 2D formátu. Vstupné 3D 130 Kč, 2D 110 Kč. Mládeži přístupný.

5. čt, 7. so pouze v 19.30 hod.
8. ne, 9. po pouze v 19 hod.
10. úterý pouze v 17 hod.
11. středa pouze v 19.30 hod.

AMERICKÝ SNIPER
Nejobávanější odstřelovač v dějinách USA… Jeho neomylná přesnost zachrání na bojišti velký počet životů, a když se rozšíří pověsti o jeho odvážných husarských kouscích, vyslouží si přezdívku „Legenda“. Avšak jeho pověst se donese až za nepřátelské linie a na jeho hlavu je vypsána odměna a stává se z něj hlavní terč povstalců… Bradley Cooper v hlavní roli strhujícího filmu Clint Eastwooda. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

10. úterý pouze v 19.30 hod.
11. středa pouze v 17 hod.

DIVOČINA

12. čtvrtek pouze v 19.15 hod.

PERNÝ DEN

Drama natočené podle světového bestselleru – podle stejnojmenné autobiografické knihy Cheryl Strayedové. Když už máte pocit, že nemáte co ztratit, udělejte (alespoň podle hlavní hrdinky) nejimpulzivnější rozhodnutí svého života. S nulovou zkušeností s divokou přírodou a s obludně těžkým batohem, poháněnou zbylou vůlí, rozhodněte se úplně sama zdolat 1770 km dlouhou vysokohorskou trasu. V hlavní roli Reese Witherspoon. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Projekt 100 – 2015. John, Paul, George a Ringo v době své největší slávy, v době, kdy „beatlemánie“ doslova hýbala světem a naplno zasáhla životy miliónů fanoušků. Režie Richard Lester. Zdigitalizovaná a zrestaurovaná kopie filmu, který srší vtipem a hudební energií. České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

13. pátek pouze v 17 hod.
15. neděle pouze v 19.15 hod.

VZKŘÍŠENÍ DÉMONA

14. sobota pouze ve 13.30 hod.

ZVONILKA A TVOR NETVOR

Zlo brzy povstane. Není nic děsivějšího, než kráska a zvíře v jedné osobě… Olivia Wilde v hlavní roli hororu od producentů filmů Paranormal Activity, Sinister, Očista nebo Insidious. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Další ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek… Animovaná rodinná komedie uváděná v českém znění. Mládeži přístupný.

15. neděle pouze v 15 hod.

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Budou dělat vlny v našem světě… Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších animovaných postaviček konečně na filmovém plátně! Rodinná animovaná i hraná dobrodružná
komedie. Uvádíme v českém znění. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč. Mládeži přístupný.

12. čt, 15. ne, 17. út pouze v 17 hod.
13. pátek pouze v 19.30 hod.
14. sobota pouze v 15.30 hod.
16. pondělí pouze v 19.15 hod.
18. středa pouze v 19.15 hod.
16. pondělí pouze v 17 hod.
17. úterý pouze v 19.15 hod.
18. středa pouze v 17 hod.

VYBÍJENÁ

19. čt, 23. po pouze v 17 hod. – 2D
20. pátek pouze v 16 hod. – 3D
21. so, 22. ne pouze v 15 hod. – 2D
24. út, 25. st pouze v 17 hod. – 3D
20. pátek pouze v 18 hod.
21. sobota pouze v 19.15 hod.
22. neděle pouze v 19.15 hod.

POPELKA

19. čt, 23. po pouze v 19.15 hod.
20. pátek pouze ve 20 hod.
21. so, 22. ne pouze v 17 hod.
24. út, 25. st pouze v 19.15 hod.

VYBÍJENÁ

26. čtvrtek pouze v 17 hod.

HODINOVÝ MANŽEL

Groteska o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí, natočená podle bestselleru Michala Viewegha. Česká komedie vyprávějící příběh o spolužácích, kteří spolu prožívají různé životní etapy… Hrají Simona Krainová, Linda Bartošová, Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Simona Babčáková, Lukáš Vaculík, Hynek Čermák a další. Po filmu
„Báječná léta pod psa“ je „Vybíjená“ druhým režijním počinem Petra Nikolaeva podle Vieweghova románu. Vstupné 140 Kč, v pondělí levný den – vstupné 115 Kč. Mládeži přístupný.

CHAPPIE
Člověk není poslední nadějí lidstva… Robot jménem Chappie je vůbec prvním robotem se schopností samostatného myšlení a cítění. A jak se jeho existence stává v očích mocných stále větší hrozbou pro celé lidstvo, nezastaví se tito před ničím, aby vynutili zachování status quo a zajistili, aby byl Chappie současně i posledním robotem svého druhu… Akční sci-fi od režiséra filmů „District
9“ a „Elysium“ Neilla Blomkampa. České titulky. Vstupné 140 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
FIM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Klasická pohádka o dívce umouněné od popela, které ostatní posměšně říkají Popelka, o královském princi, tanečním bále a kouzelné víle kmotřičce, která – proměnou dýně a několika myšek – Popelčin život navždy změní… Romantický rodinný pohádkový film uváděný v českém znění. Vstupné 3D verze 175 Kč, děti 145 Kč, 2D verze 140 Kč, děti 110 Kč. Mládeži přístupný.

REZISTENCE
Druhý díl knižní a filmové série Divergence. Pokračování je o poznání velkolepější a výpravnější, nepostrádá velkou dávku akce a triků. Hlavní hrdinka Tris v podání vycházející hvězdy Shailene
Woodley, pokračuje v boji s nelítostným systémem i se svými vlastními démony… Akční dobrodružné sci-fi, uváděné s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Česká komedie vyprávějící příběh o spolužácích, kteří spolu prožívají různé životní etapy… Hrají Simona Krainová, Linda Bartošová, Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Simona Babčáková, Lukáš Vaculík, Hynek Čermák a další. Po filmu „Báječná léta pod psa“ je „Vybíjená“ druhým režijním počinem Petra Nikolaeva podle Vieweghova románu. Vstupné 130 Kč, v pondělí levný
den – vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Vrtat a bušit! V hlavních rolích české komedie Bolek Polívka, David Matásek, David Novotný a Lukáš Latiňák, v dalších rolích Eva Holubová, Jitka Čvančarová, Lenka Vlasáková, Nina Divíšková, Zuzana Norisová a Simona Babčáková. Režie Tomáš Svoboda. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

26. čtvrtek pouze v 19.15 hod.

MĚSTO 44
Láska za časů apokalypsy… Válečné drama, vyprávějící příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy jako by každý den měl být jejich posledním. Město 44 je filmem se scénografií, kostýmy a vizuálními efekty, které nejen v Polsku nemají obdoby – speciální efekty vytvářel Richard Bain, který vytvořil efekty pro celosvětové filmové hity, mimo jiné Casino Royale, Počátek, King Konga a Bídníky.
Na zpracování ohromujících efektů spolupracovalo také české postprodukční studio UPP a některé části Prahy si zahrály varšavské ulice. Ve filmu pracovalo také přes 3 000 komparsistů, ve filmu
bylo použito 5 000 tun trosek, díky nimž tvůrci znovu vytvořili město zničené válkou. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

27. pátek pouze v 19.15 hod.

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Nech se ovládat… Příběh podle knižního bestselleru E. L. Jamesové, jenž se stal celosvětovou literární senzací, která v rychlosti prodejů překonala i Harryho Pottera. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

21. sobota pouze v 19.30 hod.

KOBRY A UŽOVKY
Drama o lidech, kteří ze zoufalství své existence kupí chybu za chybou, přičemž podléhají vlastním představám o krásném životě… Bratři hrají bratry – Matěj Hádek a Kryštof Hádek v hlavních rolích filmu režiséra Jana Prušinovského (mj. Okresní přebor nebo Čtvrtá hvězda). Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

28. sobota pouze v 17 hod.
29. neděle pouze v 19.15 hod.

CESTA NADĚJE

29. neděle pouze v 15 hod.

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU

Oscarový Russell Crowe, hrdina z Gladiátora nebo Čisté duše, se v novém výpravném filmu vydává na Cestu naděje. Čeká ho dobrodružná pouť napříč neklidným Tureckem po první světové válce,
kde pátrá po osudu svých tří synů, kteří se nevrátili z bitevního pole. Epický a silný příběh plný odhodlání, je osobním projektem Russella Crowea, vedle hlavní role zarputilého otce totiž snímek
Cesta naděje i režíruje. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Budou dělat vlny v našem světě… Rodinná animovaná i hraná dobrodružná komedie, ve které se SpongeBob ocitne v pro něj naprosto šokujícím prostředí – tedy na souši a souš je pro něj vážně nepřátelské prostředí, na druhou stranu však získá nevídané superschopnosti… Uvádíme v českém znění. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč. Mládeži přístupný.

27. pá, 29. ne pouze v 17 hod. – 3D
28. sobota pouze v 15 hod. – 2D
29. ne, 31. út pouze v 17 hod. – 3D
30. pondělí pouze v 17 hod. – 2D
30. pondělí pouze v 19.15 hod.

KONEČNĚ DOMA
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Sraz světů se blíží… Na naši krásnou modrou planetu dorazili Buvové, což jsou mimozemští vetřelci s mnoha chapadýlky místo nožiček. A svůj nový domov začnou předělávat k obrazu svému… Kouzelná a vtipná animovaná komedie od tvůrců filmů Jak vycvičit draka a Croodsovi, uváděná v českém znění. Vstupné 3D 140 Kč, děti 120 Kč, 2D 125 Kč, děti 100 Kč. Mládeži přístupný.
WHIPLASH
Touha být nejlepším může vést až na hranu… Sní o slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy naplní. Pronásledovaný neúspěšnou spisovatelskou kariérou svého otce, je rozhodnutý vystoupat až na samotný vrchol nejprestižnější hudební konzervatoře. Drama uváděné s českými titulky. Film získal tři Oscary. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

DUBEN 2015
1. středa 17 a 19.30 hod.

GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL
Napětí jako řemen a hlavní hrdina ostrý jako břitva… Souboj dvou oscarových drsňáků Seana Penna a Javiera Bardema – v rytmu výstřelů a hvízdajících kulek v akčním špionážním thrilleru. V hlavních rolích Sean Penn a Javier Bardem. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Nevíte

Kam na oběd?
Mrkněte na
nachodskyswing.cz
V sekci „kam na oběd“ si přečtěte
menu na každý den
restaurací na Náchodsku.

Víme, kde se dobře vaří!

