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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v prosinci
Pondělí
5. 12. 2016
v 19.00 hodin

Braňo Holiček a kol.: #jsi_user
Studio Ypsilon
Představení ab. cyklu
– Klub mladého diváka
Vstupné: 160, 150, 140 Kč
Předprodej od 14. 11. 2016

Středa
7. 12. 2016
v 19.00 hodin

Věra Mašková: Hej Mistře
Východočeské divadlo Pardubice
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 380, 360, 340 Kč
Předprodej od 14. 11. 2016

Středa
14. 12. 2016
v 17.00 hodin

Den přeslavný
Vánoční koncert ZUŠ Náchod
Vstupné: 80 Kč
Předprodej od 5. 12.
v kanceláři ZUŠ Náchod

Sobota
17. 12. 2016
v 15.00 hodin

Od čerta k Ježíškovi
Agentura Pavla Nováka
Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 14. 11. 2016

Neděle
18. 12. 2016
v 16.30 hodin
v 19.30 hodin

Vánoční koncert Orchestru
Václava Hybše
Hosté: Duo Kamelie,
Barbora Fialová, Sabina Olivje,
Tomáš Jeřábek, Štěpán Piller
Vstupné: 280, 260, 240 Kč
Předprodej od 21. 9. 2016

Pondělí
19. 12. 2016
V 19.00 hodin

Středa
21. 12. 2016
v 19.00 hodin

Milena má problém
Účinkuje: Šárka Vaculíková
Blue bar hotelu U Beránka
Vstupné: 100 Kč
Předprodej v IC v Náchodě od 18. 11. 16
Vánoční koncert
Komorní orchestr
Slávy Vorlové Náchod

Účinkují: Dětský pěvecký sbor
Canto ZUŠ Náchod,
Pěvecký sbor Hron Náchod
Pěvecký sbor Dalibor Hronov,
Sta Allegro z Kudowy
Komorní orchestr
Slávy Vorlové Náchod
Sólisté: Zuzana Meierová Genrtová
– soprán, Václava Štěpánová – alt,
Štěpán Štěpán – tenor, Pavel Roubík
– bas, Klára Bydžovská – varhany
Sbormistři: Zuzana Meierová Genrtová,
Zbyněk Mokrejš, Robert Wajler,
Vlastimil Čejp
Dirigent: Josef Vlach
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 90, 80, 60 Kč
Předprodej od 14. 11. 2016
Čtvrtek
22. 12. 2016
v 19.00 hodin

Michaela Doleželová a Roman Vencl:
Ani za milión
Divadlo V Rytířské
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 420, 400, 390 Kč
Předprodej od 14. 11. 2016

Další pořady
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
2. 12. 2016
10. 12. 2016
od 19.00 hod.

Taneční kurzy – Věneček
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

3. 12. 2016
v 19.30 hodin

Ples Academie Mercurii s. r. o.
Pořádá Academia Mercurii s. r. o.

11. 12. 2016
v 19.00 hodin

Setkání církví
Adventní pořad

16. 12. 2016
ve 20.00 hodin

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

Braňo Holiček a kol.: #jsi_user, Studio Ypsilon
Režie: Braňo Holiček, Hrají: Petr Vršek, Daniel Šváb, Petr Hojer, Mikuláš Čížek a Mariana Čížková j. h.
Duševně nemocný člověk, neschopný běžného života mezi lidmi, kterému internet nahrazoval sociální kontakt...
Na začátku stála výzva udělat představení pro mladé lidi o internetu a životě na něm. Jenže jak na to, když většina z nás už úplně mladí nejsme
a skutečně mladí lidé vědí o internetu asi pětkrát tolik co my? A tak jsme tápali. Týden…pak dva…tři... a pak přišla zpráva o nečekaném úmrtí
Michala Kolesy. Kdo Michala neznal, neví, o čem je řeč. Michal byl internetová celebrita. Živoucí legenda. Neúnavný diskutér, který dostal BAN
takřka na všech známých internetových fórech pro svou neukojitelnou zvídavost, neschopnost rozlišovat společensky přijatelné od nepřijatelného
a nezvladatelný obdiv k plavajícím ženám. Duševně nemocný člověk, neschopný běžného života mezi lidmi, kterému internet nahrazoval sociální
kontakt, kamarády, hospody, parties, výlety, rodinu, školu, zaměstnání. A nakonec se nejspíš nepřímo stal i jeho záhubou. Příběh Michala Kolesy
je zpráva z nejhlubších hlubin Sítě. Je v něm vše…i my.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v Náchodě, tel. 491 426 060, 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.

ÚVODNÍK

Vánoční čas je plný očekávání
a splněných přání pro každého z nás…

Bez názvu
(Náchod, prosinec 1992)
Když kolem Vánoc trochu zachumelí
z Montace cítíš vůni ze šišek
na lustru visí zlaté snítky jmelí
a zanedlouho přijde Ježíšek
Je to už dávno – co kluk nedospělý
vroucně jsem prosil aby už už slét
já mutoval – ostatní krásně pěli
a přes jsem se jim pletl do koled
Míval jsem strach že snad mi nenadělí
najednou byl jsem nejhodnější syn
od Vavřince nám zvuky varhan zněly
a s nimi hřál mě úsměv maminčin
Ty vzpomínky si člověk stále chrání
přiletí z mládí jako rychlý šíp
I když nám dneska není do zpívání
tak pevně věřím že nám bude líp
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Paní Zima se pozvolna ujímá vlády nad
krajinou, pomalu a zlehka se nad náchodským údolím snášejí první sněhové vločky, aby zahalily stromy do bílého hávu
a uložily vše živé ke smířlivému spánku.
I my začínáme vnímat tu připlouvající
vlnu vánočního období, kdy po nákupech
dárků pro své blízké odkládáme starosti
všedních dní a oddáváme se příchozí pohodě v podobě Vánoc a jejich kouzel.
V našem městě se budete moci v průběhu prosincových dní zúčastnit v tomto láskyplném období mnoha různých
adventních akcí. Vše započne první prosincové odpoledne v 16 hodin, kdy budou Karlovým náměstím znít srdce zvonů na nové zvonkohře, která bude v tento
den slavnostně odhalena a předána veřejnosti. Přijďte se svými zvonečky, zvonky
i zvony, a společně s ostatními návštěvníky se zúčastněte pokusu o národní rekord
v řetězovém zvonění. II. Adventní neděli,
4. prosince od 17 hodin, bude patřit Masarykovo náměstí programu náchodských
církví, jejichž vánočně laděný program
nás posune zase o krok blíže k oněm vytouženým svátkům klidu a míru. Na šňůru předvánočních koncertů naváže v ten
samý den od 18 hodin Adventní koncert
s váženými hosty Marianem Vojtkem,
Kamilou Nývltovou, Michaelou Noskovou a Josefem Vágnerem v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. Výtěžek z prodeje
vstupenek bude věnován na dobrou věc,
ve prospěch MSS Marie a Nadačního fondu Šárky Birke. Páteční odpoledne 9. prosince se Masarykovým náměstím bude linout dětský smích. Pod názvem Sněhánky
je připraveno pro děti a jejich rodiče odpoledne plné her, soutěží, hudby a tance.
K poslechu zahraje skupina Pískomil se
vrací. Večerní 19 hodina rozezní náchodské městské divadlo hlas Jitky Zelenkové,
hosta Adventního koncertu pořádaného
starostou města Náchoda p. Janem Birke
s manželkou Šárkou Birke a Davidem Novotným. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu náchodského Stacionáře Cesta.
Třetí adventní neděle, 11. prosince, nabídne od sedmé hodiny večerní v Městském divadle Dr. Josefa Čížka Adventní
koncert, jehož program plný vánočních
písní pro vás připravili náchodské církve.
Přesně týden na to, v 16.30 nebo v 19.30,
se na témže místě rozezní tóny hudebního programu každoročně velmi oblíbeného a hojně navštěvovaného Vánočního
koncertu Orchestru Václava Hybše s neméně známými hosty Duo Kamelie. Vánoční koncert Komorního orchestru Slávy Vorlové a Pěveckého sboru Hron si
vás dovolí unést na vlně vánočních tónů

21. prosince a to od 19 hodin v náchodském divadle. Dvacátý pátý prosinec se
ponese v kouzelném duchu. V 15, 16 a 17
hodin se stane Masarykovo náměstí místem zázraku v podobě živého betlému. Vrcholem vánočních svátků je každoročně
Novoroční ohňostroj. Na Nový rok, přesně
v 18 hodin, se z Masarykova náměstí naše
město oblékne do barevných světel právě
přicházejících nových dní roku 2017.
Neméně významných a každoročně
hojně navštěvovaných akcí se uskuteční
i v okolí Náchoda. Mezi ty nejvěhlasnější patří výstava na nádvoří Zámku Bartoň-Dobenín v Novém Městě nad Metují
nazvaná Vánoce s květinou (8.–12. 12.),
která v sobě skrývá koncerty, prodejní
trhy a zároveň možnost prohlídek tamního zámku v adventním hávu. Městské muzeum v Novém Městě nad Metují
si v tento vánoční čas připravilo pro své
návštěvníky tematickou expozici Narodil se v Betlémě. Zhlédnout zde můžete
různé druhy betlémů rozličných velikostí i provedení. V České Skalici se můžete
těšit v sobotu 3. prosince od 9 do 17 hodin na Adventní trhy a Mikuláše ve Vile
Čerých. Vánoční atmosféru v Ratibořicích u České Skalice můžete přijít okusit
1. až 4. prosince od 9 do 16 hodin na Knížecí Vánoce na zámku v Ratibořicích a Advent ve staročeském hávu. Pro návštěvníky je připravena prohlídka adventně
vyzdobených stavení, trh s tradičními
výrobky, občerstvení v hospůdce a mnoho dalšího. Den poté, 5. prosince od 17
do 18 hodin, bude v Rudrově mlýně probíhat Mikulášská obchůzka. Mezi vánočními svátky, 26. prosince od 15.30 hodin,
se za staročeskými obyčeji vydejte opět
do Rudrova mlýna, kde se můžete těšit
na ukázky lidových zvyků v podání souboru DS Barunka, koledování a atmosféru
vánočních časů našich babiček a dědečků
v programu akce Koleda, koleda, Štěpáne.
Ani v Polici nad Metují se před nejočekávanějšími svátky roku nezahálí - Mikulášský
trh (3. 12. od 8 hodin) a Vánoční trh (17. 12.
od 8 hodin) na Masarykově náměstí doplní Adventní koncerty ZUŠ Police n. Metují
(7. a 15. 12.) v Kollárově divadle vždy v 18
hodin. Adršpašské čertohrátky (3. 12)
zvou malé i velké, co se nebojí a mají odvahu, na putování srdcem skal mezi 10
až 13 hodinou v doprovodu čertů.
Doufáme, že si ve výčtu vánočních akcí
každý z vás nalezne to své a přijde načerpat atmosféru blížících se svátků hojnosti společně s námi. Závěrem nám dovolte
vám všem popřát šťastné a klidné prožití
vánočních svátků, spoustu krásných chvil
s vašimi blízkými a do nového roku jen
pevné zdraví a spoustu splněných snů.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 24. 10. 2016

Jednání rady města
se zúčastnilo sedm radních,
dva byli omluveni.
Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dohody
o ukončení pachtovní smlouvy na využívání části pozemkové parcely č. 913/8
o výměře 78 m2 v Holubově ulici k 31. 10.
2016, která je užívána jako zahrádka
a souhlasila se zveřejněním záměru přenechat tuto část pozemkové parcely novým majitelům přilehlého domu opět pro
zřízení zahrádky.
7-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemkové parcely č. 1990/27
v katastrálním území Náchod a záměru přenechání do dočasného užívání
částí pozemkových parcel: č. 2067/106,
č. 2058/44, č. 2067/96, č. 2067/98 v souvislosti s plánovanou revitalizací trati Týniště n. O. – Broumov.
7-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemkových parcel č. 180/2
a č. 180/4 v katastrálním území Dobrošov.
Žádost o čerpání
fondu rezerv a rozvoje
7-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv
a rozvoje ve výši 57.000 Kč a převod této
částky do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Náchod-Plhov. Finanční prostředky určené na plat speciálního pedagoga
a asistenta pedagoga za období říjen až
prosinec 2016 budou dodatečně vykryty
ze zálohy projektu s názvem Šablony pro
ZŠ Náchod-Plhov, 2016.
ZŠ T. G. Masaryka Náchod
– žádost o souhlas s přijetím daru 7-0-0
RM souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole,
T. G. Masaryka Náchod, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 60.016 Kč v rámci projektu Obědy pro děti.
1. ročník atletické olympiády ZŠ náchodského okresu o putovní pohár Kulturní
a sportovní nadace města Náchoda pod
záštitou starosty
7-0-0
RM schválila uspořádání 1. ročníku atletické olympiády ZŠ náchodského okresu
o putovní pohár Kulturní a sportovní nadace města Náchoda pod záštitou starosty
města Náchoda pořádané Kulturní a sportovní nadací města Náchoda ve spolupráci s městem Náchodem dne 16. 6. 2017.
Zateplení objektu
č. p. 93 Lipí u Náchod
7-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na stavební práce „Zateplení objektu č. p. 93 Lipí u Náchoda“ a souhlasila se zapracováním

případných připomínek právníka města
do smlouvy o dílo.
Oprava krovu a výměna střešní
krytiny budovy radnice čp. 40
7-0-0
RM souhlasila s přijetím dotace na akci
„Oprava krovu a výměna střešní krytiny
budovy radnice č.p. 40, Náchod“ ve výši
185.000 Kč z programu Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje a schválila uzavření smlouvy
o poskytnutí této dotace. Současně radní
souhlasili se zařazením akce do rozpočtu na rok 2017.
Nákup domácích kompostérů
pro občany Náchoda
7-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3, investiční priorita 1, specifický cíl 3.1 na projekt
„Nákup domácích kompostérů pro občany Náchoda“.
Geologický průzkum
zřídelní oblasti Běloves
7-0-0
RM vzala na vědomí informaci o zahájení průzkumných prací.
Most v Bělovsi
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
ke smlouvě o dílo na zhotovení díla Most
pře řeku Metuji Náchod, Běloves – Lázeňská ulice, kterým se z důvodu složitosti
realizace stavby posouvá termín dokončení na 30. 11. 2016

TELEGRAFICKY:

RM pověřila místostarostu města pana
Miroslava Bráta další komunikací související s navázáním partnerského kontaktu
a rozpracováním koncepce možných partnerských vztahů s městem Cascais v Portugalsku.
7-0-0
RM doporučila zastupitelstvu města odvolat z finančního výboru Ing. Aleše Cabicara na vlastní žádost a zvolit členem finančního výboru Ing. Josefa Mertu. 7-0-0
RM odvolala na vlastní žádost Ing. Aleše Cabicara ze školské rady ZŠ Komenského a jmenovala členkou školské rady ZŠ
Komenského RNDr. V. Svatošovou. 7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o konání ohňostroje dne 1. 1. 2017 v 18.00 hodin na Masarykově náměstí v Náchodě,
firmou Fireworks service s. r. o., Praha 3
– Žižkov za celkovou částku 70.000 Kč vč.
DPH.
7-0-0
RM schválila plán zimní údržby místních komunikací v Náchodě na zimní období 2016–2017.
7-0-0
RM schválila návrh na uspořádání akce
„Zvonkobraní“ dne 1. 12. 2016, která bude
součástí slavnostního odhalení nové
zvonkohry na Karlově náměstí.
7-0-0

Rada města 7. 11. 2016

Jednání rady města se zúčastnilo všech
devět radních.
Návrh rozpočtu 2017
Radní projednali za účasti zastupitelů návrh rozpočtu města Náchoda na rok
2017. Ten bude schvalovat Zastupitelstva

města Náchoda na svém jednání 12. 12.
2016.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s MUDr. Antonínem Špátou,
MUDr. Markem Střechou, a MUDr. Pavlou
Brátovou na pronájem prostor určených
k podnikání o výměře 171,09 m 2 v budově polikliniky čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě. Pronajaté prostory budou
využity k výkonu lékařské praxe. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 11. 1. 2017 do 31. 12. 2021. 9-0-0
RM schválila zveřejnění záměru prodeje
části pozemkové parcely č. 1591/5 (místní komunikace ulice Na Klínku a Pod Homolkou) s tím, že pro další jednání budou
předložena stanoviska Technických služeb Náchod s.r.o. a Odboru dopravy Městského úřadu Náchod.
9-0-0
RM schválila zveřejnění záměru prodeje
částí pozemkových parcel č. 177/1 a č. 255
v katastrálním území Malá Čermná. Jedná
se o parcely, které byly dotčeny úpravami
koryta potoka Čermná a o jejichž prodej
má zájem Povodí Labe, s.p.
9-0-0
Žádost o čerpání fondu
9-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv
a rozvoje ve výši 62.171 Kč a převod této
částky do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Myslbekova. Finanční prostředky budou použity na pořízení tří stolních
počítačů včetně licencí za cenu 48.499 Kč
a na pokrytí školy WI-FI signálem za cenu
13.672 Kč.
Žádost o dotaci
na MČR v krasobruslení
9-0-0
RM schválila dotaci ve výši 19.000 Kč
pro TJ Kraso Náchod, z. s. na pořádání
Mistrovství České republiky v krasobruslení juniorů v sólových kategoriích a tanečních párů žactva, které se uskuteční
ve dnech 3.–4. února 2017 na Zimním stadionu Náchod včetně doplnění této částky do návrhu rozpočtu města Náchoda
na rok 2017.
Provozování městské
autobusové dopravy
9-0-0
RM souhlasila s udělením licence pro
dopravce CDS, s.r.o., Náchod na období
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 na provozování městské autobusové dopravy v Náchodě, na linku č. 645121 Pavlišov – autobus.
st. – Běloves – Branka - Bražec – autobus.
st. – Pavlišov.
Nadační fond pro podporu
nemocnice v Náchodě
9-0-0
RM jmenovala do správní rady Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě MUDr. Jaroslava Vokůrku, do dozorčí rady Nadačního fondu pro podporu
nemocnice v Náchodě MUDr. Miroslava
Škodu a Marka Dvorského.
RM doporučila zastupitelstvu města
schválit Zakládací listinu Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě.
Vytvoření funkčního místa a stanovení
celkového počtu zaměstnanců města
zařazených v MěÚ
9-0-0

prosinec 2016
RM schválila s účinností od 8. 11. 2016
vytvoření jednoho funkčního místa – pracovník Městského informačního centra,
odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, Městského úřadu Náchod.
RM stanovila podle zákona o obcích
celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 173, bez zaměstnanců
na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce.
Zpracování územního
plánu Náchod
9-0-0
RM schválila registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínky
rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu
„Zpracování územního plánu Náchod“,
číslo projektu CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/
0001228.

TELEGRAFICKY:

RM uložila odboru správy majetku a financování zbourat dožitý plot na hranici pozemkové parcely č. 1143/19 v ulici Pražské. Na základě vzájemné dohody
na tomto místě zajistí Společenství vlastníků pro dům Raisova 1817 vybudování
nového plotu.
9-0-0
RM schválila provedení průzkumného
nedestruktivního vrtu za účelem zprůkaznění existence podzemních chodeb
u kostela sv. Vavřince v Náchodě. 9-0-0
RM schválila partnerství města Náchoda na akci „Skautles“, galavečer konající
se při příležitosti oslavy 100. výročí založení skautingu v Náchodě pořádané organizací Junák – český skaut dne 28. 1.
2017.
9-0-0
RM schválila vystavení objednávky
na zhotovení úprav ostrůvku okružní
křižovatky ulic Kapitána Jaroše a Polská
(u Kauflandu).
9-0-0
RM schválila podobu nového informačního navigačního systému.
9-0-0

Rada města 21. 11. 2016

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.
Výroční zprávy
příspěvkových organizací
9-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací: MŠ Komenského (www.mskomenskeho.cz), MŠ Vančurova (www.msvancurovanachod.cz), ZŠ
Drtinovo náměstí (www.zs-staremesto.
estranky.cz), ZŠ Pavlišovská (www.skolababi.webnode.cz) a ZŠ 1. Máje (www.zsbeloves.cz).
Majetkoprávní úkony obce
RM nesouhlasila s umístěním dalších
reklamních laviček společnosti ENEL spol.
s r.o., v ulicích města a žádost jednatele
zamítla.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením pachtovní
smlouvy na užívání části pozemkové parcely č. 913/8 o výměře 78 m2 na křižovatce
ulic Kotěrova a Holubova pro zřízení zahrádky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 11. 2016. 9-0-0

ZPRÁVY Z RADNICE
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o.
Budoucí věcné břemeno spočívá v uložení
plynárenského zařízení v délce cca 5,5 m
pod povrchem stavební parcely č. 78 v ulici Na Vyšehradě.
9-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru
přenechat pozemkovou parcelu č. 242/1,
č. 250, č. 195/1, č. 191, č. 165/3, č.165/5,
č. 165/8, č.140/1 a č. 172/1, všechny v katastrálním území Běloves o výměře 165.466
m2 do pachtu podnikateli Františku Šimkovi. Propachtované pozemky bude pan
Šimek užívat k zemědělskému hospodaření – k sečení a jako pastviny.
9-0-0
RM schválila zveřejnění záměru na prodej části pozemkové parcely č. 151/1 lesní
pozemek v katastrálním území Malé Poříčí.
9-0-0
Rekonstrukce veřejného stadionu
Hamra v Náchodě – 2. etapa
9-0-0
RM souhlasila s podáním žádosti
na projekt „Rekonstrukce stávajícího atletického stadionu ETAPA II.“ do PROGRAMU 133510 Podpora materiálně technické
základny sportu pro rok 2017 vyhlášený
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a pověřila odbor investic a rozvoje
města zpracováním žádosti.
RM prohlásila, že Město Náchod má
ke spolufinancování akce „Rekonstrukce stávajícího atletického stadionu ETAPA II.“ vlastní finanční prostředky ve výši
minimálně 50 % z předpokládaných výdajů na projekt.
Dopravní značení firmy INAS
9-0-0
RM revokovala své usnesení ze dne 29.
8. 2016, č. 68/1991/16, kterým souhlasila
s prodloužením termínu demontáže informačního navigačního systému nejpozději
do 31. 12. 2016.
RM souhlasila s odkoupením čtyř párů
nosníků (čtyř kusů tabulí) za cenu 2.000
Kč/pár + DPH a odstraněním všech prvků INAS, včetně čtyř ks tabulí nejpozději do 31. 3. 2017.
Nákup domácích kompostérů
pro občany Náchoda
9-0-0
RM prohlásila, že město Náchod má zajištěny vlastní zdroje na spolufinancování projektu „Nákup domácích kompostérů
pro občany Náchoda“ ve výši rozdílu mezi
celkovými způsobilými náklady a dotací,
tj. ve výši min 15 % celkových způsobilých
nákladů a dále na financování 100 % případných nezpůsobilých nákladů projektu.
Rekonstrukce chodníků a zřízení
cyklistických pruhů na ulicích Pražská,
Českoskalická – II. etapa
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
ke smlouvě o dílo 2015 na zhotovení projektové dokumentace díla „Rekonstrukce
chodníků a zřízení cyklistických pruhů
na ulicích Českoskalická a Pražská v Náchodě“ a se zapracováním připomínek
právníka.
Novostavba hasičské zbrojnice
– informace k připravované

žádosti o podporu do IROP
9-0-0
RM vzala na vědomí informace k připravované žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu,
specifického cíle 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, průběžné výzvy č. 36 Stanice integrovaného
záchranného systému na akci „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě“.
Rekonstrukce stadionu Hamra
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku č.
2 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra
v Náchodě a souhlasila se zapracováním
připomínek právníka. Dodatek řeší prodloužení termínu dokončení akce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro pokládku umělého povrchu a to
do 31. 5. 2017.
Nový informační
navigační systém
9-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti o dotaci na akci „Informační navigační systém v Náchodě – I. etapa“ do dotačního titulu Rozvoj veřejné infrastruktury
cestovního ruchu vyhlášeného v rámci
Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Rozvoj základní
a doprovodné infrastruktury Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Projektový záměr Kudowa-Zdrój
a Hronov – Single tracky
9-0-0
RM souhlasila se zahájením přípravy
projektového záměru realizace přeshraničního projektu zaměřeného na single
tracky ve spolupráci s městy Kudowa-Zdrój a Hronov.
RM pověřila místostarostu M. Bráta jednáním o konkretizaci záměru.
Běloveské lázně, a. s. – návrh na smírné
vyřešení sporné záležitosti předání
předmětu výpůjčky
9-0-0
RM souhlasila se záměrem prodeje některých položek umístěných v objektu
technologické šachty a souvisejících s objektem prameníku Jakub dle návrhu společnosti Běloveské lázně, a. s.
RM naopak trvá na požadavku vrácení
těchto položek: výtoková růžice, 3 ks dřevěné lavičky a sošky svatého Jakuba.
RM pověřila JUDr. Josefa Svobodu pokračováním jednání se společností Běloveské lázně, a.s.

TELEGRAFICKY:

RM vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o schválení neinvestiční dotace na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Náchodě na rok 2016
ve výši 33.139,70 Kč.
9-0-0
RM souhlasila s instalací optickopsychologické brzdy s akustickým efektem
a nápisu na komunikaci „Pozor děti“ v ulici Na Strži u schodiště vedoucího od ulice
Bartoňova k ZŠ TGM.
9-0-0
RM schválila darovací smlouvu na účelově určený finanční dar pro ZŠ Komenského od Saar Gummi Czech s.r.o. ve výši
9.600 Kč.
9-0-0
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KRONIKA, OBČANSKÁ PORADNA
								
narození a svatby 2016
KRONIKA
29. 10. Filip Kovář
		Jan Málek
30. 10. Viktorie Reslová
31. 10. Johanka Pešáková

Narodili se v říjnu
1. 10. Steven Varga
2. 10. Jaroslav Žďárský
2. 10. Tomáš Balog
6. 10. Bat-Orgil Batbold
		Liliana Havlíčková
13. 10. Daniel Souček
16. 10. Eray Boslamaz
17. 10. Tamara Jašková
19. 10. Václav Vlček
20. 10. Tomáš Doskočil
22. 10. Dan Košťál
23. 10. Agáta Bláhová
27. 10. Alex Bartoň

V říjnu 2016 byli oddáni:
8. 10.
Leoš Rundštuk, Náchod
Monika Lajerová, Horní Radechová
15. 10.
Tomáš Srb, Dolany
Jana Diblíková, Červený Kostelec
Tomáš Moudrý, Kostelec nad Čer. Lesy
Edita Vávrová, Náchod

Občanská poradna
informovala o právech
obětí trestných činů

V listopadu se občanská poradna zúčastnila vzdělávací akce „Týden vzdělávání dospělých“, kterou pořádal Úřad práce
Náchod. Poradna se zapojila přednáškou
s názvem „Šance jít dál aneb občanská
poradna pomáhá obětem trestných činů“
a jak už název napovídá, týkala se především problematiky obětí trestných činů.
Tento projekt občanské poradny finančně
podporuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.
Účastníci přednášky byli seznámeni
s pojmem „oběť“ a dopadem trestního
jednání pachatele na poškozenou osobu
nebo na zvlášť zranitelnou oběť. Zúčastnění získali základní přehled o procesních právech poškozených osob a o postavení oběti v průběhu trestního řízení.
Dozvěděli se o zákonné povinnosti poskytnout poškozenému řádné poučení
o všech jeho právech, což je závazné pro
všechny orgány činné v trestním řízení

a další organizace akreditované k poskytování pomoci obětem trestných činů. Poradkyně pojednala např. o právu na slušné zacházení s osobou oběti, o právu
na informace a bezplatný přístup k odborné pomoci, také o právu na ochranu před
hrozícím nebezpečím a ochranu soukromí, o právu na aktivní účast v trestním
řízení, právu na mediaci nebo na dohodu o vině a trestu. Byl vysvětlen institut
práva oběti na „prohlášení oběti o dopadech trestného činu na její osobní život“.
Přítomní byli informováni o právu oběti
na zvolení důvěrníka či zmocněnce, který
je pak doprovází, příp. chrání jejich práva
po celou dobu vedeného trestního řízení,
a také o právu na peněžní pomoc od státu. Obecně byla dotčena problematika domácího násilí a vysvětlen institut „vykázání“ agresora z bytu nebo domu.
Pokud jste se nemohli přednášky zúčastnit a máte dotazy v této oblasti, rádi
vám je zodpovíme v občanské poradně.
Váš dotaz nemusí směřovat jen do oblasti trestných činů, ale můžete se u nás zastavit i v případě, že potřebujete pomoc

a informace z rodinného nebo pracovního práva, z oblasti bydlení, poskytování
sociálních dávek, ochrany spotřebitele
a dalších oblastí. Poradíme vám s dluhy,
exekucemi nebo oddlužením, takzvaným
osobním bankrotem a s mnoha dalšími situacemi, které řešíte v každodenním životě. Služby Občanské poradny jsou poskytovány bezplatně. Přijďte se seznámit
s naší poradnou a zjistit, zda i vám můžeme být prospěšní.
Najdete nás na pěší zóně v Náchodě,
Kamenice 113, pasáž MAGNUM, v prvním patře. Objednávky směřujte na tel.:
734 370 960. Napište nám: opnachod@
ops.cz. Všechny informace o nás najdete
na www.ops.cz.

Setkání pracovníků
VZORU NÁCHOD
Pracovníci dnes již zaniklého výrobního družstva invalidů VZOR NÁCHOD se
po letech opět sešli
Setkání se konalo 5. 11. 2016 ve velkém sále restaurace Vatikán v Náchodě.
Účastníků přišlo tolik, že zaplnili celý velký sál. Původně jsme se všichni domnívali, že přijde asi 50 dřívějších zaměstnanců
VZORu, ale tak velká účast překvapila nejenom pořadatelky, ale i dřívějšího předsedu VZORu pana Jaroslava Stránského.
Pan Stránský přivítal účastníky setkání
a to i přes to, že je mu již více než 80 let.
Poděkování také patří zaměstnancům
hotelu Vatikán, kteří všech 90 účastníků
setkání obsluhovali.
Protože mělo setkání velký úspěch, tak
většina dřívějších zaměstnanců VZORu si
přála uspořádat v budoucnu ještě i další,
podobné setkání.
Za pořadatelky setkání Z. Hartmanová

Poděkování

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

2017

Chtěli bychom i touto cestou poděkovat
všem, kteří darovali nebo nakoupili věci
na podzimním Dobročinném bazaru, jenž
se již tradičně koná dvakrát ročně v budově Církve bratrské v Purkyňově ulici.
Tentokrát výtěžek bazaru činil 80.000 Kč
a pomohl Domovu sv. Josefa v Žirči, který
je jediným lůžkovým zařízením pro nemocné roztroušenou sklerózou v České republice, na zakoupení nájezdové váhy pro
vozíčkáře. Více o tomto zařízení si můžete přečíst na jejich webových stránkách:
http://www.domovsvatehojosefa.cz/.
Děkujeme i těm, kteří nás pravidelně
podporují při výrobě letáků, jejich distribuci a reklamě a všem, kteří i jiným způsobem pomáhají, aby se Dobročinný bazar mohl uskutečnit. Můžete nás sledovat
i na facebooku: www.facebook.com/dobrocinnybazar.
J. Hejzlarová, A. Marková, H. Zandalová,
I. Kučerová a M. Klemm, bazarový tým

prosinec 2016

HASIČI NÁCHOD

Náchodští dobrovolní hasiči
převzali nový vysněný vůz, budou jezdit Scanií
Náchodští dobrovolní hasiči slavnostně převzali v sobotu 19. 11. 2016
na Masarykově náměstí
před budovou radnice novou cisternovou automobilovou stříkačku. Starosta města Jan Birke předal
do rukou velitele Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Náchod (JSDH Náchod) Tomáše Kavana klíče od vysněného vozu.
Slavnostního předání
nové cisterny se zúčastnila také řada významných osobností a hostů:
místopředseda Vlády ČR
a náchodský zastupitel
MVDr. Pavel Bělobrádek,
Ph.D., MPA senátor Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán,
místostarostové Ing. Pavla Maršíková, Miroslav Brát a Ing. Jan
Čtvrtečka, náchodští radní a zastupitelé, za profesionální hasiče mjr. Ing. Martin Řehák, za Okresní sdružení hasičů Náchod
František Kraus, nechyběli ani hasičtí kolegové ze sousedního
Polska a mnoho dalších.
Zářivě červenou Scanii pořídilo město Náchod za 6,5 mil. Kč
a částkou více než 1,1 mil. Kč na její pořízení přispěl Královéhradecký kraj. Cisternovou automobilovou stříkačku (CAS) dodala
firma WISS CZECH, s. r. o, která také velice ochotně spolupracovala při stavbě vozidla. Samotní hasiči věnovali nemalé úsilí přípravě zpracování technických podmínek. Následné rozmístění
technických prostředků a ovládacích prvků doplňkových zařízení nástavby tedy odpovídá všem jejich požadavkům a vozidlo
tak splňuje veškeré generační požadavky moderního vývoje. Nahradilo starší vysloužilou CAS z osmdesátých let.

Z technických vymožeností nové cisterny stojí za zmínku,
že kabina vozidla je šestimístná a kombinace prodloužené kabiny CrewCab 31 s podvozkem 4x4 je u hasičů prvním dodaným
vozidlem v České republice. Další důležitou součástí je použité
čerpadlo Ruberg, které se postará o zásah při použití nízkého
nebo vysokého tlaku, popřípadě kombinovaný provoz a jeho výkon umožňuje čerpat až 4000 l za minutu.
„Je to opravdu krasavice a nejen já jsem na ni právem hrdý.
Přestože bychom ji před svými domy v budoucnu neradi vídali,
můžeme být pyšní, že v případě potřeby, je v Náchodě k dispozici opravdu moderní technika. A dobrovolní hasiči si pořádnou
techniku k zásahům rozhodně zaslouží. Pomáhají nám všem,
když to nejvíc potřebujeme,“ uvedl starosta Jan Birke.
Nová cisterna má také již své jméno. „Pojmenovali jsme ji
Johny, tak totiž přezdívají všichni dobrovolní hasiči starostu Jana
Birke“, dodal při slavnostním předání s úsměvem a neskrývaným nadšením z nového vozu velitel jednotky Tomáš Kavan.
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VÝROČÍ, ZVONKOHRA

Centrum Náchoda rozezní srdce zvonů
Středem našeho krásného města je
odedávna Masarykovo náměstí. Nesmíme ovšem zapomínat, že ve městě nalezneme mnoho dalších atraktivních míst,
které si získávají svou oblíbenost nejen
u místních rodáků. Jedním z oněch zákoutí je právě Karlovo náměstí, které prošlo v roce
2007 náročnou a velmi povedenou rekonstrukcí –
umožňuje návštěvníkům
nebo kolemjdoucím spočinutí na lavičkách ve stínu
stromů a zpestření v podobě fontány s tryskající
vodou. Tato „odpočinková zóna“ bude brzy obohacena o další turistickou atraktivitu v podobě
ZVONKOHRY.
Podobu náchodské zvonkohry zhmotnil ve svém
návrhu p. Ing. Luděk Bernard z Rokytnice v Orlických horách. Hlavním dodavatelem celé armatury je Kovolitectví
s. r. o., zastoupené p. Janem Šedou, který
pro obec Deštné v Orlických horách vyrobil zvonkohru ve tvaru deštníku.
Samotná zvonkohra připomíná tvarově bránu, kdy na samém vrcholu oblouku se skví miniatura náchodského zámku v celé své kráse, pod níž je zavěšeno
12 zvonků zajišťujících hudební produkci.
Celková hmotnost instalace je úctyhodných 371 kg. Hlavním použitým materiálem při výrobě byla broušená nerezavějící ocel. Armatura, v jejím nejvyšším bodě

tvořeném věží zámku, dosahuje výšky
4,162 m. Osvětlení celé zvonkohry je řešené zápustnými světly.
Zvonkohru ovládá sofistikovaný systém, který lze řídit přes wifi a mobilní aplikace. Nabízí přehrávání melodií
v pravidelně i nepravidelně v nastavených časech,
spuštění či vypnutí zvuku
lze provést též pomocí mobilního telefonu. Základní
nabídka hudební produkce v systému obsahuje 15
lidových nebo „umělých“
písní, 10 koled a vánočních melodií dle výběru,
v případě kreativního přístupu lze připojit i klávesy
a nahrát vlastní skladbu.
Zvonkohra umožňuje i hodinové bití a to ve ¼, ½,
¾ + celá hodina v intenzitě zvuku max. 80 decibelů
přímo u zvonkohry. Se zvyšující se vzdáleností od zdroje síla hlasitosti produkce samozřejmě klesá.
Tímto bychom rádi pozvali nejen náchodské občany, ale i širokou veřejnost
na její slavnostní odhalení, které proběhne v rámci akce ZVONKOBRANÍ dne
1. prosince 2016 od 16 hodin na Karlově náměstí. V programu se můžete těšit na vystoupení dětí z MŠ Vančurova
a jako vyvrcholení možnost zúčastnit se
a být součástí pokusu o rekord v řetězovém zvonění. Takže dobrou náladu a zvony, zvonce a zvonečky s sebou – těšíme se
na setkání s vámi!

Děkujeme! Jen tak dál!
Jsme moc rádi, že naše výzvy a prosby nezůstaly nevyslyšeny. Jen díky tomu
smíme věřit, že naše snaha má smysl.
O čem je řeč? Přece o projektu Police Symphony Orchestra, který již několik týdnů běží na webu www.hithit.cz/jinenastroje
pod názvem „Potřebujeme jiné nástroje“. Díky všem štědrým dárcům se každý
den posouváme k potřebným 360.000 Kč,
které využijeme pro nákup bicí soupravy, tympánů, marimby, notových stojánků a aranží. Aby se nám ale náš sen splnil, musíme vybrat celou částku nebo, jak
doufáme, snad i více!
My ale pomoc nechceme jen tak! Za svůj
příspěvek si samozřejmě můžete vybrat
odměnu, mezi nejvíce žádané patří například vstupenka na první koncert s novými
nástroji nebo značková taška PSO. Ale neváhejte, projekt končí již 8. prosince.
Už se blíží i první příležitost, kdy Vám
budeme moci veřejně a slavnostně poděkovat – jak jinak než hudbou. Po celý
podzim i začínající zimu totiž pilně cvičíme, abychom se s Vámi mohli setkat

14. 1. 2017 na tradičním novoročním koncertě v Polici nad Metují. Těšit se můžete
na spoustu nových, známých i neotřelých
skladeb z filmů i z pera klasiků. Nezapomeňte si ale včas pořídit lístky, předprodej začíná už 12. prosince! A i kdyby se
na Vás snad nedostalo, zahrajeme také
v Červeném Kostelci a v Trutnově.
Tak na viděnou v příštím roce, který,
jak pevně doufáme, bude i díky Vám plný
hudby!
za celé PSO Barbora Voláková, viola

Prosincová výročí
V prosinci 1916 byly v Náchodě čtyři vojenské lazarety, v nichž byli ranění a nemocní vojáci první světové války. Největší
byl v Mautnerově domě v Borské ul. č. 619.
3. prosince 1966 zemřela významná divadelní ochotnice a kulturní pracovnice Marie Nesládkováx), dcera starosty JUDr. Čížka.
6. prosince 1566 zemřel majitel náchodského panství Albrecht Smiřický ze Smiřicx), jeden z nejvýznamnějších představitelů tehdejší české šlechty.
10. prosince 1896 zemřel Alfred Nobel,
z jehož odkazu se každoročně udělují nejprestižnější ceny za vědu a literaturu. Poprvé byly uděleny v tento den roku 1901.
13. prosince 1886 zemřel náchodský
okresní lékař MUDr. Otto Řepka x), mj.
i sbormistr pěveckého sboru Hron. Ve své
knize Město pod horami na něj vzpomíná
Sida Volfová: Statný, silný muž s dlouhými
černými vousy, s vážným, skoro smutným
výrazem v očích. …Když pan doktor Řepka
zemřel, oplakávali ho mnozí, od nichž zadarmo odvrátil předčasnou smrt.
20. prosince 1906 se poprvé rozsvítily
elektrické žárovky v náchodských ulicích
21. prosince 1861 se narodil JUDr. Josef Čížek x), jeden z nejvýznamnějších náchodských starostů, s jehož jménem je spjat
rozvoj města na rozhraní 19. a 20. století.
Byl také obětavě činný v mnoha spolcích,
byl čelným funkcionářem Sokola, spolku
divadelních ochotníků i pěveckého spolku Hron.
24. prosince 2001 zemřel ing. Albert
Grym, spolužák Josefa Škvoreckého, Berta Moutelík ze Zbabělců.
25. prosince 1876 se narodil PhDr. František Machátx), učil na zdejším gymnáziu
v letech 1901–1906. Napsal několik regionálních historických studií, byl i spoluautorem učebnic zeměpisu.
25. prosince 1976 se narodil MVDr. Pavel
Bělobrádek, místopředseda vlády, předseda KDU-ČSL.
28. prosince 1886 zemřel MUDr. Jeroným
Kodym x), městský lékař v Náchodě i běloveských lázních, čestný občan města.
28. prosince 1946 se narodil výtvarník Miroslav Lazar.
29. prosince 1926 se narodil Libor Volnýx),
všestranně kulturní člověk, s jehož básněmi jsme se letos setkávali v našem zpravodaji.
Na Štědrý den, ale už i při četných vánočních koncertech, besídkách či adventních
setkáních zpíváme, že se nám narodil Kristus Pán. S ním si spojujeme přání pokoj lidem dobré vůle.
Všem věrným čtenářům našeho zpravodaje přeji hezké vánoční svátky a dobrý
vstup do roku příštího.
(AF)
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Z HISTORIE

Historické domy ve městě
12. Dům čp. 243 Déčko (bývalá Bartoňova vila)
Naše letošní putování po městě ukončíme v Zámecké ulici,
kde se nachází dominantní stavba „zámečku“, současné čp. 243,
nyní zvané Déčko.
Původně tu stál „dvůr pod hradem“, který se poprvé připomíná
k r. 1510. Tehdy Jan Špetle z Janovic, majitel náchodského panství, prodal „dům ve dvoře“ soukeníku Janovi, jehož poté propustil z poddanství. Následně dne 6. 6. 1594 přenechala Voršila,
vdova po kožešníku Petrovi, příbuzném zmíněného soukeníka,
tento dům se zahradou a loukou za 140 kop grošů míšeňských
svému synovi Martinu Petrovi, t. č. důchodnímu náchodského
panství. Nový majitel zvelebil koupený dvůr pro zemědělské účely. Po jeho smrti († 1618) převzala dvůr jeho pozůstalá manželka Barbora, znovu provdaná za místního souseda Václava Šamšu st. († 1636). V průběhu třicetileté války, zejména za obléhání
města Švédy v r. 1639, utrpěl dvůr značné škody. V období 12. 2.
1658 až 7. 12. 1662 provedla náchodská „vrchnost představená“
tzv. šacuňk statku Václava Šamši ml. pro jeho „nehospodaření“.
Tím se tato nemovitost stala panskou, neboť přešla do přímého
vlastnictví náchodského panství. Za jeho nového majitele, Petra Birona, vévody Kuronského (1724–1800), byla původní dřevěná stavba stržena a v r. 1797 vystavěna nová stavba z kamene
na půdorysu písmene L se samostatně stojící stodolou. To již měl
bývalý tzv. Petrův dvůr, upravený ještě v průběhu 19. století, čp.
91 na Krajském předměstí.
Smlouvou, zaknihovanou 25. 7. 1922 při náchodském okresním soudu (s odkazem na příslušný zápis v deskách zemských),
koupil celou nemovitost (již čp. 242 a 243 s pozemky) od majitele náchodského velkostatku, prince Bedřicha ze Schaumburg-Lippe, místní továrník Cyril Adolf Bartoň-Dobenín. Jeho úmyslem
bylo postavit zde vilu jako svatební dar pro svého syna Josefa
Bartoně ml. (1897–1972), který se 24. 4. 1923 oženil s Barborou,
zvanou Dinkou Stýblovou (1900–1984), se kterou měl dceru Barboru – Dinku ml. (* 1928). Byli proto osloveni dva nejvýznamnější čeští architekti. Jan Kotěra (1871–1923) vypracoval střízlivý
projekt ještě na jaře 1922, vycházeje
z typu anglické vily. V říjnu 1924 získal Josef Bartoň na tento projekt stavební povolení. Ovšem poté byl vybrán poměrně okázalý projekt Pavla
Janáka (1882–1956) ve stylu doznívajícího art déco s výraznou nárožní
věží s rovnou střechou a velkým balkonem neseným válcovými sloupy.
Definitivní projekt byl vypracován
v srpnu 1927 a již od 10. 5. 1927 byl
planýrován skalnatý kopec nad Petrovým dvorem a odstřelována skála. Samotný dvůr byl bourán od 4.
9. 1928, stavba byla potom dokončena v r. 1929 a zdědila čp. 243 po bývalém Petrově dvoře. Součástí byla
i rozlehlá zahrada s dekorativním
bazénkem z jediného kusu pískovce a funkcionalisticky řešený domek
správce vložený do zaoblené kamenné ohradní zdi, který obdržel čp. 242
a v roce 1941 byl zvýšen o první patro. Novostavbě se začalo přezdívat
Bartoňův zámeček.
Sídlem rodiny Josefa ml. Bartoně-Dobenína zůstala vila až do jara
1945, kdy byl tento průmyslník zatčen pro podezření z podpory fašistického a nacistického hnutí a od 18.

5. do 2. 7. 1945 vězněn. Vilu musela rodina v červenci 1945 opustit a nadále žila v Praze, odkud Josef ml. emigroval do ciziny,
kam ho po r. 1948 následovala jeho manželka. V nepřítomnosti
byl Mimořádným lidovým soudem v Hradci Králové 26. 10. 1948
odsouzen za údajný zločin proti státu – poskytnutí zápůjčky
100 000 K organizaci Vlajka a neodmítnutí funkce místopředsedy tzv. Ligy proti bolševismu – na 5 let těžkého žaláře a propadnutí veškerého jmění státu. Konfiskace majetku proběhla podle
Benešových dekretů v březnu 1950. Mezitím již r. 1945 byly průmyslové podniky Bartoňů znárodněny a k 1. 1. 1946 převedeny
na Východočeské bavlnářské závody (VBZ), později n. p. Tepna
Náchod, zbylý majetek Josefa Bartoně ml. včetně vily čp. 243 byl
dán dekretem Zemského národního výboru v Praze z 9. 10. 1945
pod národní správu. Národním správcem soukromého majetku
Josefa Bartoně ml. byl ustanoven bývalý prokurista firmy Ludvík
Adamíra z Náchoda, který v této funkci působil až do listopadu
1952. Vila čp. 243 byla s okolními pozemky a stavbami (dům čp.
242, garáž, zahradnický domek a skleníky) dnem 26. 12. 1949
znárodněna pro Tepnu, bavlnářské podniky n. p. Náchod, definitivní majetkový převod na čsl. stát proběhl v r. 1953. Vnitřní
zařízení vily bylo sestěhováno do několika místností a roztříděno, cenné obrazy a předměty byly převzaty jako národní kulturní majetek a převezeny do státního zámku Nové Město nad Metují, cenné svazky knihovny byly deponovány r. 1955 v Okresní
knihovně Náchod a zbylé předměty prodány.
Dne 20. 4. 1948 bylo radou Místního národního výboru Náchod doporučeno, aby bylo v Bartoňově vile umístěno městské
muzeum, ale to se neuskutečnilo. Když bylo jasné, že se vila stane majetkem VBZ Náchod, bylo rozhodnuto, že zde od 1. 8. 1948
budou umístěny úřadovny ředitelství. V padesátých letech byla
ve vile umístěna škola pracovních záloh. K této době se váže tradovaná legenda, kterou nebylo možno doložit písemnými prameny. Hovoří o tom, že vila byla Náchoďany věnována osvoboditeli Náchoda, generálmajorovi V. K. Zajončkovskému, veliteli
291. gatčinské divize. Ten ji formálně předal mládeži. Při jedné ze svých
návštěv Náchoda byl nemile překvapen využitím vily a svoji nelibost dal
patřičně najevo. Náprava byla rychle zjednána a v objektu byla v r. 1961
umístěna mateřská škola.
K další změně došlo kolem r. 1986,
kdy bylo rozhodnuto o rozšíření
Okresního domu pionýrů a mládeže (ODPM). Ten byl založen v r. 1964,
sídlil v Máchově ul. 990 a potýkal se
s nedostatkem prostoru. Až po dlouhém úsilí bylo dojednáno předání budov čp. 242, 243 z majetku n. p. Tepna do správy ODPM. V lednu 1987
byl vypracován adaptační projekt
na opravu vily. Ke konečnému předání budov došlo až v lednu 1989 a následně byla zahájena rekonstrukce vily. Po listopadu 1989 byl ODPM
přejmenován na Dům dětí a mládeže a až do r. 1992 bylo pokračováno s úpravami vily. Následně dostal
dům dětí název Déčko, později Středisko volného času Déčko, a dostal
se do majetku města, které provádí
postupnou citlivou rekonstrukci této
kulturní památky.
PhDr. Jaroslav Čáp, Mgr. Jan Čížek
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Nový betlém
Pro letošní sváteční čas se mohou občané a návštěvníci Náchoda potěšit novým
betlémem. Stát bude na Masarykově náměstí naproti radnici před kostelem svatého Vavřince.
Autorem betlému je pan Miroslav Kříž,
umělecký řezbář z Jásenné. Základem betlému je svatá rodina, Josef, Marie a Ježíšek
v jesličkách. Další postavy vzejdou z ankety mezi náchodskými občany na počátku
roku 2017. Postavy jsou vyřezány motorovou pilou a doladěny dlátem a vyhlazeny
bruskou. Materiálem je dubové dřevo dodané Lesy města Náchoda.

Náchodský zpravodaj
Věříme, že na přes rok se betlém rozroste o další postavy a zpříjemní všem kolemjdoucím vánoční čas.

Poděkování
za vánoční strom
Vánočním stromem v Náchodě pro letošní rok je smrk ztepilý. Město Náchod
děkuje touto cestou dlaždiči panu Radku
Novotnému z Řešetovy Lhoty, který pro
účely vánoční výzdoby náchodského náměstí tento smrk daroval.
Za správu městské zeleně
Bc. Andrea Brandejsová

INFORMACE

z Městského informačního centra

Nová publikace fotografií KLADSKÉ
POMEZÍ – Krajem podél Metuje,
Náchodsko a Broumovsko
Tip na vánoční dárek v podobě
knihy o regionu
Kladské pomezí s fotografiemi
Lubomíra Imlaufa s texty Josefa
Lukáška jistě potěší nejen rodáky
z kraje Kladského
pomezí. Díky její
čtyřjazyčné mutaci – čeština, polština, angličtina,
němčina – může být pozvánkou do našeho neobyčejného koutu země i pro vaše
známé. Knihu u nás zakoupíte za cenu
499 Kč.
Betlém s kostelem sv. Vavřince
V našem Infocentru jsme zařadili
do prodejní nabídky novinku – betlém
s vyobrazením dominanty Masarykova
náměstí kostelem sv. Vavřince. Miniaturu zakoupíte u nás za cenu 61 Kč.

Upozornění na provozní dobu Městského
informačního centra o vánočních svátcích
Dovolujeme si vás upozornit, že ve dnech
24. až 26. prosince 2016 a 1. ledna 2017,
bude naše Infocentrum uzavřeno. Děkujeme za pochopení.
Na závěr bychom rády poděkovaly
za vaši hojnou přízeň v roce 2016. Přejeme vám klidné a radostné vánoční
svátky a do nového roku pevné zdraví,
pohodu a spoustu krásných chvil při toulkách v našem regionu. Těšíme se s vámi
na shledanou.
Za kolektiv MIC I. Košková,
L. Dostálová, J. Somernitzová.

Musica harmonica
uspěla v mezinárodní konkurenci
Dne 5. 11. 2016 se konal II. ročník soutěžního festivalu Mezinárodní akordeonové dny v Praze.
Navazuje na předešlé festivaly, které se
v Praze konaly od roku 2000. Organizátorem je pražská státní konzervatoř (Mgr.
Ladislav Horák) a umělecká agentura CTA v Praze. V konkurenci
šesti orchestrů náš akordeonový
orchestr Musica harmonica získal pod vedením pana učitele Jaroslava Kubečka „Stříbrné pásmo“ a ve své kategorii třetí cenu.
V této kategorii nebylo zlaté pásmo uděleno a na prvních dvou
místech byly orchestry z Norska

a Irska. Zajímavostí je, že oba orchestry
získaly jen o jednu desetinu bodu více než
náš orchestr a z českých orchestrů jsme
tentokrát byli nejlepší.
Druhým skvělým úspěchem na tomto
soutěžním festivalu bylo „Zlaté pásmo“
pro našeho žáka Michala Matoulka v sólové hře – V. kategorie.
Velké poděkování patří nejen
všem mladým akordeonistům,
ale zejména panu učiteli Jaroslavu Kubečkovi, který na svých
bedrech nese celou tíhu výuky
akordeonů v naší škole. Ať se daří
i do budoucna! Děkujeme.

Charitativní CD
HITRÁDIA MAGIC
Již pátým rokem vydává HITRÁDIO MAGIC charitativní CD, jehož koupí podpoříte dobrou věc. Udělejte svým blízkým
radost pod stromečkem touto jedinečnou
kompilací hudby v podání skupin jako
jsou CHINASKI, KRYŠTOF, KABÁT, DIVOKEJ
BILL a dalších. Cédéčko s názvem …srdce, které hraje! zakoupíte za cenu 99 Kč
u nás v Infocentru.
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Nadace přidělila další granty
Správní rada Kulturní a sportovní nadace města Náchoda na svém zasedání 2. 11. 2016
projednala žádosti o přidělení nadačního daru přijatých ve 2. kole roku 2016.
Výsledky rozhodnutí správní rady jsou uvedeny v tabulce.
Žádosti o přidělení nadačního daru je nyní možné podávat i mimo dvě vyhlášená hlavní kola. Správní rada nadace pak při nashromáždění většího počtu žádostí zasedne
a přijaté žádosti posoudí.
		
žadatel
projekt
přiděleno
1.
SDH Pavlišov
Mikulášská besídka
1 000 Kč
2.
Jizbice 2012
Mikulášská besídka
2 000 Kč
3.
Jizbice 2012
Drakiáda
2 000 Kč
4.
Smíšený pěvecký sbor Kácov Soustředění sboru spolu
8 000 Kč
			
s dětským sborem Canto z Náchoda
5.
Osvětová beseda Vysokov
Vysokovský kohout
10 000 Kč
6.
Solná jeskyňka Náchod
Pohádkový ráj pro děti
4 000 Kč
7.
TJ Sokol Staré Město Náchod Mikulášská besídka
2 000 Kč

UPOZORNĚNÍ

na omezené parkování
Na Masarykově náměstí v Náchodě
bude v části náměstí omezené parkování v termínech:
9. 12. 2016, 6.00–19.00 hodin
Sněhánky – kulturní program s vánočními trhy
1. 1. 2017, 6.00–21.00 hodin
Novoroční ohňostroj

1.
Okr. sdružení ČUS
			
2.
DoSS Kart s. r. o.
3.
Okresní fotbalový svaz
			

59. ročník silničního běhu
Hronov-Náchod
Podpora jezdce Jakub Novotný
Osobnost fotbalu OFS Náchod
Náchod

4.
ČSCH
			
5.
TJ Náchod odd. šachy
6.
Atletická trénink. skupina
			
7.
SK Plhov
8.
SK DPSO Výtahy Náchod
			
9.
TJ Kraso Náchod

81. ročník mezinárodní
mistrovské soutěže ve zpěvu kanárů
Činnost šach.kroužku dětí
Příprava a vybavení atlet. skupiny

Město Náchod

ve spolupráci s klubem SUN Hopsáček o. s. Náchod
a SVČ Déčko Náchod pořádá tradiční předvánoční setkání
pro děti na Masarykově náměstí

SNĚHÁNKY
Pískomil se vrací
v pátek 9. 12. 2016
ve 14.30 hodin
Program

14.30
Sněhánkové soutěžení, tvoření
a malování s klubem SUN Hopsáček Náchod
14.30
Hudební pohádka „O dvanácti měsíčkách“
– vystoupení žáků ZŠ Pavlišovská
Pásmo písniček „Eskymácké Vánoce“
– vystoupení žáků ZŠ Drtinovo náměstí
15.15
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
aneb pokus o rekord 2016
(balónky s přáníčkem od nás obdržíte zdarma)
15.45–16.45
Pískomil se vrací
zábavná show kapely plná písniček a tance,
která roztančí a pobaví nejen děti

Promo akce Hitrádia Magic
malování na obličej

Vánoční řemeslné trhy a stánky
s občerstvením od 9.00 do 18.00 hodin

ŽIVÝ BETLÉM od 11.00 do 17.00 hodin

změna programu vyhrazena

graﬁcké zpracování a tisk
CREOPRESS

25 000 Kč
8 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč

Český korfbalový pohár žactva 2017 10 000 Kč
Soutěž v zimním plavání 46. ročník
8 000 Kč
Otužilci na Metuji
Náchodská bruslička
8 000 Kč
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FORD KUGA
s výbavou TITANIUM
a zvýhodněním

174 OOO Kč*

za předvánočních 679

 Šití záclon
 Římské rolety
 Interiérová technika
 Pergoly  Markýzy  plachty INGENUA
 Grafická návrh….

000 Kč!

LF Design

Přijďte si pro svůj vánoční dárek už teď!
WWW.

Pod Kapličkou 1188
Náchod
+420 603 875 529
info@lfdesign.cz

.CZ

www.lfdesign.cz

*Zvýhodnění platí na skladové vozy.

Česká Saar Gummi

LFDesign-inzerat_86,5x123mm-NZ.indd 1

Projekt T Generace

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Technik kvality
pro neustálé zlepšování
Nástrojař
Operátor/ka gumárenské výroby

55 000 Kč
39 000 Kč
25 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném
zapracování. Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec,
třísměnný a nepřetržitý provoz.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Projektem „T Generace – technici pro budoucnost“ červenokostelecká gumárenská společnost Saar Gummi
Czech přispívá k orientaci dětí a studentů na technické obory. V rámci projektu firma poskytla na Náchodsku podporu šestnácti technickým kroužkům, vedeným učiteli středních a základních škol, a jednomu
modelářskému spolku.
Saar Gummi Czech motivuje učitele, aby zřizovali a vedli kroužky s technickým zaměřením, protože
vztah k technice, ovlivňující celoživotní profesní orientaci, se vytváří již od dětského věku a prohlubuje se
zájmovou činností. Náplní kroužků je například robotika včetně praktického sestrojení a programování robotů, 3D tisk nebo modelování železnic a elektronické
řízení provozu kolejišť.
Zájem o podporu přesáhl finanční rámec projektu,
firma proto musela některé žádosti odmítnout. Kritériem pro posouzení byla především náplň kroužku
a vzdálenost místa kroužku od závodů Saar Gummi
v Červeném Kostelci a Velkém Poříčí. SGC podrobně
informovala o projektu T Generace vedení Královéhradeckého kraje a bude usilovat, aby se podobná podpora stala inspirací pro stát a zřizovatele škol.
(pl)

19.05.16 7:51

prosinec 2016

MŠ Myslbekova
Děti z Mateřské školy ALŠOVA se rády
rozloučily se svými plyšovými mazlíčky
z domova. Tím se zapojily do nadační sbírky plyšáků pro nemocné děti ve Fakultní
nemocnici v HK, které se probouzejí z narkózy po operacích.
TÍMTO CHCEME PODĚKOVAT DĚTEM
A RODIČŮM ZA VELKÉ MNOŽSTVÍ DAROVANÝCH HRAČEK.

ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Za strašidly na Jívku
Žáci ZŠ a MŠ J. Zemana z Náchoda vyrazili v pondělí 31. 10. 2016 s kamarády
ze stacionáře Cesta na velkou halloweenskou párty. V penzionu v Jívce jsme prožili krásné dva dny. U manželů Kobrových
jsme se měli jako v bavlnce. Celí natěšení jsme se nejdříve vrhli do dlabání dýní.
Únavu jsme zahnali malou procházkou
podzimní přírodou. Když jsme si odpočinuli a posilnili se výtečnou večeří, začala opravdová zábava. Každý statečně prošel stezku odvahy, na jejímž konci čekala
na všechny odměna v podobě kostlivce.
Večer jsme zakončili diskotékou v kostýmech. Druhý den jsme malovali na trička
strašidelné motivy. Po skvělé svíčkové přišlo velké loučení. Na takový výlet jsme vyrazili poprvé a moc se nám to líbilo. Každý
si domů odvážel, kromě šťastných úsměvů na tvářích, trošku únavy i mnoho nezapomenutelných zážitků. Poděkování
patří i stacionáři, že jsme se této úžasné
akce mohli zúčastnit. Slíbili jsme si, že si
to určitě někdy zase zopakujeme. Výletu
zdar! Bububu!
ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod
učitelka VI. třídy Mgr. Libuše Renfusová

ŠKOLY

Zprávičky
z Masaryčky
Naše školní znalosti si prověřujeme
i v praxi, běžném životě. Chodíme na vycházky do přírody a snažíme se o přírodě dozvědět i něco více. V tomto nám oči
otevřela beseda s odborníkem i návštěva
výlovu rybníka. Kdo ví, třebas mimo znalostí a vědomostí nám zde roste i nějaký
budoucí rybář či myslivec.
Povídání o myslivosti s Ing. J. Haškem
Koncem října zavítala mezi žáky prvního ročníku ZŠ T. G. Masaryka zajímavá návštěva v podobě lesníka a myslivce
pana Ing. Josefa Haška. Jeho cílem bylo
seznámit děti s okolní přírodou, se svou
profesí a vůbec vším, co k ní patří.

A tak začalo nejprve poutavé povídání o drobné lesní zvěři doplněné obrázky.
Se stejným zaujetím však děti naslouchaly i vyprávění o větších obyvatelích lesa,
takže až budou někdy se zatajeným dechem pozorovat srnky, jeleny, daňky či
muflony, možná si vybaví, co vše se o nich
v rámci besedy dozvěděly.
Nezůstalo však jenom u povídání, přišly na řadu i ukázky parohů, ale i zrzavého liščího kožíšku a třídou se rozlehlo
i melodické troubení na lesní roh. A tak
jsme měli i ve školních lavicích atmosféru honů téměř na dosah.
Na závěr besedy pak cvakla i spoušť,
ale jen ta od fotoaparátu. To abychom
měli my i pan myslivec památku na společně strávený čas věnovaný přiblížení
myslivecké profese. Po tak krásné besedě
zvířátkům jistě zase nasbíráme na zimu
hodně kaštanů a žaludů.
Ivana Maršíková, třídní učitelka 1. A
Výlov rybníka
Žáci 3. A a 3. B se v pondělí 7. 11. zúčastnili výlovu rybníka Tuří u obce Slavětín. Viděli jsme na vlastní oči rybáře
v akci a dozvěděli se spoustu zajímavostí
ze života tuzemských sladkovodních ryb.
Kapři z dnešního výlovu putovali do sádek na Rozkoši. Možná, že právě Vy budete mít některého z nich na vánočním stole.
Ivana Nováková

Dýňování na Masaryčce!
V pondělí 24. 10. 2016 proběhla na naší
ZŠ T.G.M. v Náchodě akce Podzimní dílny a dýňování. Vychovatelky ŠD se pečlivě připravovaly už několik týdnů dopředu a příprava přinesla své ovoce. Na akci
se v okamžiku otevření školního skleníku
dostavilo množství dětí i s rodiči a prarodiči a přicházeli stále další a další zájemci o vyřezávání dýní, vyrábění jednoduchých zápichů do květináčů a malých
netopýrků. A protože nám počasí přálo,
vyřezávalo se nejen v prostorách skleníku, ale i venku vedle skleníku.
Děti nadšeně vyřezávaly a kdo byl hotov, tak v učebně vyráběl. Zářící oči a zápal do práce svědčil o tom, že jsou spokojené děti i jejich rodiče.
Moc mě potěšilo, že se akce, stejně jako
v loňském roce, vydařila. Společně jsme
strávili příjemné podzimní odpoledne.
M. Šimonová, ved. vychovatelka

Prázdninový výlet ŠD
První den podzimních prázdnin vyrazil plný autobus dětí ze ŠD při ZŠ T.G.M.
na výlet. Cílem naší cesty byla exkurze
do VD – vánoční ozdoby a návštěva ZOO
ve Dvoře Králové. Na exkurzi jsme s nadšením sledovali, jak se fouká sklo do různých tvarů, jak se ozdoby stříbří, malují
a balí. Nejvíce nás zaujalo foukání a ruční malování. Tyto dvě činnosti jsme vydrželi sledovat dlouhou dobu. Také jsme se
dozvěděli mnoho zajímavého. Například
do Ameriky se vyrábějí ozdoby ve tvaru
okurky – kdo na stromku najde tuto ozdobu, dostane dáreček. Děti vše pozorně
sledovaly a poslouchaly. Na závěr si ještě
nakoupily v podnikové prodejně.
Druhou část výletu jsme strávili v ZOO.
Tam jsme si prohlédli různá zvířata – slony, nosorožce, opice, zebry a mnoho dalších.
Domů jsme se vraceli unavení, ale spokojení.
M. Šimonová, ved. vychovatelka
20.října se konala v ZŠ T. G. M.
NOC S HVĚZDAMI
Jak děti vnímaly tuhle netradiční akci
spojenou s přespáním ve škole?
„…Paní učitelka Nyklíčková nás přivítala v učebně zeměpisu a řekla, že budeme zkoušet pokusy. Zkoušeli jsme krátery,
vichřici, oběžnou dráhu, sopku. Také jsme
vyhledávali informace na internetu…
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ZŠ PLHOV

ve 21 hodin byl sraz u šaten, vzali jsme si
boty a bundu a šli jsme na terase koukat
na noční oblohu. Viděli jsme různá souhvězdí a také padající hvězdy. Potom jsme
se dívali na film o deseti největších katastrofách sluneční soustavy…“
Z práce Emy Vanclové, žákyně 6.B
„Mně se líbilo pozorování hvězd dalekohledem. Našli jsme Malý vůz, Velký vůz, já osobně jsem asi viděl meteor.
Bylo také pěkné promítání filmu o stvoření vesmíru a o deseti největších katastrofách ve sluneční soustavě.“
Z práce Denise Dítěte, žáka 6.A
Předvánoční atmosféra
na „Masaryčce“
Přijďte si společně s námi po roce zase
užít předvánoční atmosféru plnou
hudebních a výtvarných zážitků.

Kdy? Ve čtvrtek 15. 12. 2016
od 16,00 do 19,00 hodin
Kde? Na ZŠ TGM Náchod
Na co se můžete těšit?
16,00 – 19,00
Vánoční trh a prodejní výstava výrobků našich žáků
17,00
Hudební naladění
Úvodní slovo
Vystoupení školního sboru „Hlásek“

O dvanácti měsíčkách - premiéra

17,30
Prezentace Anny Krejčí
– koordinátorka programu Banglakids –
Pomáháme dětem chodit do školy
17,45
Dražba vybraných výtvarných děl našich žáků

Nová třída
ZŠ T. G. Masaryk a v Náchodě

Pro Vás a Vaše dě

ti

Otevíráme již třetí ročník

Nové třídy.

Zveme Vás
na předškoláčky

jiná?
Čím jpee m k dítěti

přístu
dnocením
slovním ho
třídě
m žáků ve
po
nižším čte
výukou...
projektovou

Sejdeme se
24.11. 2016, 1.12. 2016, 19.1. 2017. | od 16.00 hod.
ve vestibulu na ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě. V druhém pololetí
pro Vás v PŘEDŠKOLÁČKU připravujeme další dvě setkání.
S případnými dotazy se obracejte na Janu Žaludovou, tel: 608 531 222.

Těšíme se na Vás. Rozrůstající se tým rodičů a pedagogů.

Projekt podpořil Grafital s.r.o. a Alprim CZ s.r.o.
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Sportovní podzim plhovské školy
Podzimní měsíce patří již tradičně školním sportovním soutěžím. První týdny
v říjnu jsme sice měli komplikované onemocněním dětí a museli jsme některé soutěže vynechat, ale i tak přivezli plhovští
sportovci hodně medailí a ocenění.
O druhém místu dívek a čtvrtém chlapců v krajském kole v přespolním běhu
jsme již na stránkách Zpravodaje referovali. Na tyto závody navazuje „Běh do zámeckých schodů“. V kategorii 4.–5.tříd
jsme obsadili 3. místo, Tobiáš Hejsek byl
1. mezi jednotlivci. V kategorii 6.–7. tříd
jsme skončili druzí. Škoda, že starší kluci
se nemohli zúčastnit, bránilo tomu současně konané okresní kolo minikopané.
Ovšem kluci si vybrali správně. V turnaji, hraném na hřišti v Bělovsi, nenašli přemožitele a postoupili z 1. místa do kraje.
Již tradičně se mladší děti účastní turnajů v házené, které organizuje náchodský házenkářský oddíl. Děti 1. a 2. tříd obsadily třetí místo, dvě družstva 3.–5. tříd
vybojovala 1. místo a místo čtvrté.
Ve škole hrajeme i basketbal. Starší žáci
vyhráli okres, na krajském kole v Jičíně
obsadili čtvrtou příčku. Před nás se dostaly týmy, které již basketbal hrají na závodní úrovni. Starší žákyně reprezentovaly školu ve florbalu, v okresním kole
skončily druhé, jen o skóre za náchodským gymnáziem. I tak jejich výsledek
zaslouží ocenění.
Sport patří k důležitým částem školní
práce. Jsme rádi, že naši žáci jsou úspěšní na mnoha frontách, ještě více důležité
je, že v nějaké formě se i mimo vyučování sportu věnují stovky plhovských dětí.
Uznání zaslouží i ti, kteří se o sportování
dětí ve škole starají – vyučující, paní vychovatelky školní družiny, trenérky a trenéři v Sportovním klubu Plhov.

Plhovští „dofíci“
Od tohoto roku je ZŠ Náchod-Plhov součástí prestižní celosvětové Mezinárodní
ceny vévody z Edinburghu (DofE). DofE je
vzdělávací program, který mladým lidem
od 14let umožňuje rozvíjet své dovednosti a aktivně využívat volný čas ve čtyřech
oblastech – rozvoj talentu, dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice. Každý
„dofík“ přemýšlí nad tím, jaké jsou jeho
zájmy, ambice, schopnosti, sám si stanovuje cíle. K nim ho dovedou jeho vytrvalost, talent, odhodlání.
Plhovská škola se od září řadí mezi organizace, které tímto způsobem podporují mládež v cestě za jejich cíli, které
rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti.
Program DofE otevírá dětem nové obzory v oblasti trávení volného času, cestování a vzdělávání.
Stali jsme se tak, vedle SVČ Déčko Náchod, dalším místním centrem programu. Na Plhově jsme otevřeli uzavřené
centrum, které je určené našim žákům
a s nimi se těšíme na možnosti, zkušenosti a zážitky, které na nás v rámci aktivit programu čekají.
Monika Hovádková a Jaroslav Štěpán
vedoucí programu Duke of Edinburgh

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Vážení čtenáři,
jsme potěšeni, že jste si v předvánočním shonu našli chvíli k přečtení našeho sloupku. Vězte, že uplynulé dny byly
na naší škole bohaté na události. Tou nejvýznamnější byla bezesporu oslava 120.
výročí jejího založení.
Od svého „narození“ budova několikrát změnila podle dobových módních
trendů svůj kabát. Doufáme, že ve svém
staronovém šatě se opět cítí dobře. Prodělala několik omlazovacích procedur. Díky
finančním injekcím, „transplantacím
vnitřních orgánů“ a nadšení lidí (neradi
bychom opomenutím někoho urazili, ale
neodpustíme si jmenovat bývalého pana
ředitele Dománě) se naše školička dožila
ve skvělé formě úctyhodného věku a přitom vypadá jako mladice. Dokonce se poměrně na stará kolena rozmnožila. K budově na školním pozemku přibyly objekty
v Sokolské ulici a v ulici Českých bratří.
V rámci oslav se 16. 11. konalo setkání bývalých a současných zaměstnanců
školy. V úvodu svého projevu pan ředitel Majer přivítal hosty z MÚ v Náchodě
a ostatní zúčastněné. Z jeho dalších slov
vybíráme: „Píše se rok 1875 a podhorské
městečko Náchod se čtyřmi tisíci obyvateli
si žije poklidným životem. Ten ale navždy
naruší 15. červenec, kdy po nově vybudované železniční trati Choceň – Meziměstí projel Náchodem první vlak. Málokdo si tehdy
uvědomil, jak velké změny brzy nastanou.

prosinec 2016
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Jelikož se do tohoto sloupku už více nevejde, přijměte pozvání k četbě lednového
čísla NZ, kde se vrátíme k mnoha aktivitám, které na naší škole proběhly v uplynulých dnech.
V závěru bychom Vám rádi popřáli příjemné prožití Vánoc, pevné zdraví a mnoho štěstí v novém roce 2017.
Kolektiv ZŠ Komenského

Železnice umožnila v krátké době netušený
rozvoj textilního průmyslu. Zanedlouho má
Náchod více než 9 000 obyvatel, což se projevuje nebývalým přírůstkem žactva, na což
dosavadní školy v Hrašeho ulici a na Karlově náměstí už nestačí. Proto 31. 1. 1884 rozhoduje místní školní rada, že vybuduje novou pětitřídní školu pro chlapce a děvčata.
Za 10 850 zlatých kupuje město od J. Nováka pozemek na Komenského třídě vedle kostela sv. Vavřince a zároveň ihned ustavuje
stavební komisi. Místní stavitel Jan Svoboda
vypracoval plány, 4. 6. 1895 se začalo s kopáním základů, 28. 7. byl pak položen základní
kámen, který dnes můžete vidět ve vestibulu školy. Kolaudace proběhla 10. 9. 1896, tedy
prakticky za rok od zahájení stavby. Slavnostní otevření školy se uskutečnilo 17. září
1896, kdy je škola i vysvěcena. Prvními řídícími učiteli se stali na chlapecké škole František Moc a na dívčí škole Jan Luncar.“
A zajímá Vás, jak byla nově postavená
školy vybavena? Nechme promluvit kroniku: „Do učeben byly objednány tyto předměty: tabule, podia, stoly, schránky na křídu
a houbu, krucifix, obrazy Jeho Veličenstva,
teploměry, skříně, plivátka, konvice na vodu,
psací potřeby a věšáky. Ostatní nábytek byl
přestěhován starý ze škol okolních. Žáci se
nepřezouvali, a proto byla podlaha natírána olejem, aby poutal prach. Každá učebna měla svoje kamna na uhlí. Plných 30 let
se ještě chodilo na dvůr pro vodu, kde byla
pumpa i kanál. Záchody neměly splachování a elektřina zavedena nebyla.“
Vraťme se ale do současnosti. 17. 11. se
uskutečnil Den otevřených dveří ve všech
čtyřech budovách naší školy. Ve vestibulu
hlavní budovy přivítali zájemce o prohlídku žáci V. C s paní učitelkou Jelínkovou těmito slovy: „Vážení návštěvníci oslav výročí
naší školy. Pojďte blíže a zhlédněte naši jedinečnou Knihovnickou pohádku. Scénář této
pohádky jsme vymysleli a samotnou pohádku připravili v minulém školním roce. Zúčastnili jsme se s ní soutěže „Kdo čte, ten žije
mnoho životů“ pořádané knihovnou. Představte si, že v těžké konkurenci žáků gymnázia a druhého stupně ostatních náchodských škol jsme tehdy jako čtvrťáci vyhráli.“
V 1. poschodí zněly písně v podání některých učitelů školy. Ostatní vyučující se
v odborných učebnách a třídách věnovali návštěvníkům, kteří přišli v hojném počtu, což nás velmi potěšilo. Všem moc děkujeme.

Můžeš podnikat, můžeš žít…
na ACADEMIA MERCURII
V úterý 18. 10. 2016 navštívili soukromou střední školu ACADEMIA MERCURII
v Náchodě podnikatelé pan Jakub Petera
– Pivovar Hradec Králové a pan Jan Školník – HOBRA-ŠKOLNÍK S.R.O.
O své zkušenosti z podnikání se podělili s žáky 3. ročníku Ekonomického lycea a Cestovního ruchu, v rámci projektu
MŮŽEŠ PODNIKAT. Tento projekt založili
v roce 2012 tři podnikatelé: Miroslav Hofman, Pavel Komárek a Jaroslav Řasa, kteří chtěli prostřednictvím mezigeneračního sdílení zkušeností z podnikání dodat
mladým lidem odvahu k realizaci vlastního byznysu. K této aktivitě je vedlo přání,
aby se mladí lidé stali osobnostmi, které
dokáží velké věci a dokázali stát pevně na
vlastních nohou.
O tom, že seminář žáky zaujal, svědčí
i některá jejich vyjádření:
„Tento čas byl pro mne velmi užitečný.
Dozvěděla jsem se nové věci o cestě k podnikání.“
„Dalo mi to odvahu dělat dál to, co mě
baví, snahu to rozšiřovat a nevzdat se svého snu.
Moc děkuji“
„Velmi se mi přednáška líbila. Určitě
mne inspirovala.“
„Přednáška se mi líbila, byla i vtipná.
Plno užitečných rad.
Zajímavé zkušenosti přednášejících.“
„Líbila se mi forma poučení žáků o podnikání. Oba dva řečníci super.“

„Nejvíce mne zaujalo vyprávění pana
Školníka!“
„Zaujalo mne, co vyprávěl pan Školník
o cestě své kariéry.“
Ing. Jaroslava Teuberová

OA Náchod
Je libo bonbónek z arašídového másla?
aneb
americké pozdravy
na Obchodní akademii v Náchodě
Vrstvy lepkavých pavučin pokrývají stěny jako závoje a v nich se prohání
černí pavouci. U zdi mává ocasem tmavá
krysa, na stole se blýskají v řadě položené nože. Ocitli jsme se snad v béčkovém
hororu? Ne, to jen Kelsey, už dva měsíce
„naše“ Američanka, proměnila obyčejnou
učebnu v dílnu s atmosférou spíš útulnou
než děsivou. Kelsey Engstrom, která díky
stipendiu Fulbrightovy nadace stráví na
obchodní akademii celý rok, s sebou přinesla vřelý úsměv, laskavý přístup a věčně dobrou náladu.
V poslední říjnový den k tomu přidala
i pozvání na oslavu tradičního amerického svátku Halloween. A tak se kolem stolů
sešlo více než dvacet studentů a studentek a ti trpělivě řezali, pilovali, ďoubali,
pižlali, vykrajovali, zkrátka dělali s baculatými dýněmi vše, co se v takový den
očekává. Pro posílení se krmili sladkostmi poctivě zakoupenými za velkou louží
– třeba několika druhy bonbónů z arašídového másla nebo maršmelouny v podobě malinkých dýní.
Víte, co na tom všem bylo nejhezčí? Ani
docela šikovně vyřezané hlavy, ani slečny s morbidním líčením. Nejhezčí byl společný smích, společná námaha a společný čas.
(A co dýňoví zubatí strašidláci? Ty čekaly okamžiky slávy v sobotu 5. listopadu na „potterovském“ maturitním plese.)
Mgr. Jana Drašnarová

***
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ZŠ BĚLOVES
Máme všech 5 pohromadě ??
Přesně kvůli této otázce jsme se sešli
v pátek 18. listopadu v naší škole. Den byl
už od příchodu do školy úplně jiný. Nezvonil zvonek, ale pořádný zvon, nepatřili jsme do žádné třídy, ale do smíšených
ročníkových skupinek. A kde je naše paní
učitelka??… za každými dveřmi se ukrývaly nevšední úkoly a zajímavosti týkající
se našich smyslů. Zjistili jsme například,
že nakreslit něco se zavázanýma očima,
není tak lehké. A víte, že někdy řidič ujede poslepu až 15 metrů!?... nevěřili jsme,
ale zkuste si kýchnout a nezavřít přitom
oči! Hmat jsme procvičili na vlastnoruč-

ně vyrobených znacích Braillova písma.
Už také víme, na které části jazyka vnímáme hořkou, sladkou, kyselou a slanou
chuť. Hned jsme to vyzkoušeli a jazýček
se pěkně olizoval, když jsme zrovna poznávali sladkou chuť čokolády. V malých
plastových krabičkách byly různé předměty. Pomocí sluchu jsme poznávali, co
v nich je ukryto, a udělali jsme si z netradičních nástrojů školní orchestr. Čich
máme také v pořádku, rozeznali jsme koření, ovoce i zeleninu… Zažili jsme i nějakou legraci, místo zrakové pomůcky sestavené z písmen L, Ý, E, B,R (brýle), vyšel
někomu BÝREL. Když jsme si prošli všemi smysly, sešli jsme se všichni na chodbě, den zhodnotili jako velmi vydařený
a každý z nás dostal pamětní list. My starší jsme pomáhali při plnění úkolů mladším, učili se spolu komunikovat a lépe se
tak vzájemně poznali. Říkáme, že naše
škola je jedna velká rodina. Den jsme
ukončili heslem: Máme všech 5 pohromadě!
Mgr. Šárka Brátová, učitelka ZŠ

Blahopřejeme
Matouši Holasovi k ocenění FF UHK
Univerzita Hradec Králové si v úterý
15. listopadu 2016 připomněla význam
Dne boje za svobodu a demokracii a při
devátém Společenském večeru UHK také
ocenila své nejlepší studenty uplynulého
roku. Za Filozofickou fakultu UHK získal
ocenění také absolvent náchodské „stavebky“, archeolog Bc. Matouš Holas. Aktivní člen Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 ve své závěrečné
práci „Válečné hroby padlých v prusko
–rakouské válce z roku 1866 na Královéhradecku v archeologickém kontextu“
odhalil nové informace o pohřbených vojácích. Navíc se aktivně účastnil vzpomínkových akcí k 150. výročí bitvy u Hradce

Králové. Svou práci prezentoval na mezinárodní konferenci „Prusko-rakouská válka roku 1866 v optice politických,
vojenských, sociálních, hospodářských
a kulturních dějin“ v Muzeu východních
Čech. Na konferenci Archaeologia Historica vystoupil s příspěvkem „Interpretace
stavu výstroje padlých z prusko-rakouské války roku 1866 ve chvíli pohřbení
do hromadného hrobu na lokalitě nedaleko České Skalice“. Velmi profesionálně
spolupracoval také na realizaci výstavy
studentských fotografií Němá vzpomínka 1866, kterou organizovala FF UHK.
Mgr. Marie Vintrová, VOŠ stavební a SPŠ
stavební arch. J. Letzela v Náchodě

Úspěch na písňové soutěži
Bohuslava Martinů
Ve dnech 21.–23. 10. 2016 proběhl
v Praze XIV. ročník této soutěže. Pořadatelem bylo Gymnázium a Hudební škola
hlavního města Prahy. ZUŠ Náchod zde reprezentovali dva žáci ze třídy paní učitelky Bohumily Čonkové.
V nejmladší chlapecké kategorii soutěžil Michal Vintera, který získal krásnou
3. cenu. Klavírní doprovod mu zajistil náš
bývalý žák Marián Linhart.
V kategorii I.C si skvělou 1. cenu vyzpíval za doprovodu pana učitele Romana Černého Matěj Gajdoš. Třešničkou na
dortu je pak zvláštní ocenění právě pro
Matěje Gajdoše – Cena Jarmily Novotné.
Koncert vítězů, kterého se zúčastnil Matěj Gajdoš, se uskutečnil 7. 11. 2016 v Sále
Martinů v Praze na HAMU a matáčel jej
Český rozhlas – Vltava.
Veliké poděkování patří zpěvákům i korepetitorům za skvělé výkony, rodičům za

zajištění dopravy a zejména paní učitelce
Bohumile Čonkové, která žáky skvěle připravuje a celou akci organizačně zajistila.

Město
Náchod a Ekumenická rada církví
prosinec
2016
Vás zvou na tradiční

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

neděle 27. listopadu 2016 v 17.00 hodin

POZVÁNKY

✴

HRON – pěvecký spolek v Náchodě

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů města Náchoda
v programu účinkují
Církev římskokatolická a Církev adventistů sedmého dne

pořádá již tradiční společný

18.30 hodin – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
Adventní koncert
Světlana Nálepková, Tomáš Savka

VÁNOČNÍ KONCERT

2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

Pěveckého sboru studentů

neděle 4. prosince 2016 v 17.00 hodin

v programu účinkuje
Církev bratrská a Českobratrská církev evangelická

3. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 11. prosince 2016 v 19.00 hodin
XXVI. SVOBODNÝ ADVENT
"Cokoliv jste udělali pro nejpotřebnějšího, pro mne jste udělali"
komponovaný pořad náchodských církví

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka – velký sál
Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován
Stacionáři Cesta Náchod z.ú. – společnosti pečující o osoby s postižením

Jiráskova gymnázia

a pěveckého spolku HRON
z Náchoda

18. 12. 2016 v 15.30 hodin

v kostele sv. Vavřince
na Masarykově náměstí v Náchodě
Vstupné 70 Kč / studenti a důchodci 50 Kč / děti do deseti let zdarma

15

PF‘ 2017

Město Náchod
přeje všem občanům
příjemné prožití
svátků vánočních
a mnoho zdraví,
štěstí a lásky
v roce 2017

v Náchodě

2016

Vánoce

26.–27. 11. Tvořivé vánoční trhy / 9–17 hodin
Klub SUN Náchod Hopsáček, prostory jídelny Rubena Náchod
26. 11. Den Pro Dětskou Knihu / 9–13 hodin
výtvarná dílna, divadélko, prodej knih, literární hádanky, kvízy, malování,
akce pro děti i dospělé
Městská knihovna
27. 11. I. adventní neděle, rozsvícení vánočního stromu / 17–17.30 hodin
vystoupení náchodských církví
Masarykovo náměstí
Adventní koncert – Světlana Nálepková, Tomáš Savka / 18.30 hodin
vstupné zdarma
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
28. 11.– 23. 12. Advent v knihovně
vánoční čtení, hry, soutěže a malování pro děti každé odpovedne
Městská knihovna
26. 11. a 3. 12. Jak ježibaba o své čerty přišla / 15 hodin / vstupné 30 Kč
Loutková scéna Dětem pro radost – zadní trakt Sokolovny Náchod
4. 12. II. adventní neděle / 17–17.30 hodin
vystoupení náchodských církví
Masarykovo náměstí
Adventní koncert / 18 hodin / vstupné 200 Kč
účinkují: Marian Vojtko, Kamila Nývltová, Michaela Nosková, Josef Vágner
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
9. 12. Sněhánky – ,,Pískomil se vrací“
„Vypouštění balónků s přáním Jéžíškovi“ / 14.30 hodin
vyrábění s Hopsáčkem, vystoupení dětí z náchodských ZŠ a kapely Pískomil se vrací,
která roztančí a pobaví nejen děti, společně také vypustíme balónky s přáním k Ježíškovi
Masarykovo náměstí
Vánoční koncert Jitky Zelenkové / 19 hodin / vstupné 200 Kč
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
10. a 17. 12. Komedie s Kašpárkem / 15 hodin / vstupné 30 Kč
Loutková scéna Dětem pro radost – zadní trakt Sokolovny Náchod
11. 12. XXVI. SVOBODNÝ ADVENT / 19.00–20.30 hodin
,,Cokoliv jste udělali pro nejpotřebnějšího, pro mne jste udělali“
vystoupení náchodských církví
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
14. 12. Den přeslavný / 17.00 hodin / vstupné 80 Kč / předprodej kancelář ZUŠ Náchod
ZUŠ Náchod a Občanské sdružení rodičů a přátel ZUŠ Náchod
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

26. 11.–3. 12. Adventní výstava výtvarného spolku SANA
keramika, šátky, šperky, mýdla, výrobky ze dřeva a vánoční dekorace
Městská knihovna
5.–9. 12. Vánoční prodejní výstava
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Městská knihovna

VÝSTAVY

15. 12. MUSICA VIVA – vokálně instrumentální soubor Jiráskova gymnázia
18 hodin / vstupné dobrovolné
Zámecká jízdárna GVUN
18. 12. Dětská vánoční slavnost / 9.30 hodin
Sbor Církve bratrské, Purkyňova 584
18. 12. Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše / 16.30 a 19.30 hodin
vstupné: 280, 260, 240 Kč
hosté: Duo Kamelie, Barbora Fialová, Sabina Olivje, Tomáš Jeřábek, Štěpán Piller
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
18. 12. Tradiční společný vánoční koncert pěveckých sborů Jiráskova gymnázia
a pěveckého spolku Hron z Náchoda / 15.30 hodin
vstupné: 70 Kč studenti, 50 Kč důchodci a děti do 10 let zdarma
kostel sv. Vavřince
21. 12. Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční a další / 19 hodin
vstupné 90, 80, 60 Kč
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod, Pěvecké sbory Canto ZUŠ Náchod,
Hron Náchod, Dalibor Hronov a Sta Allegro Kudowa Zdroj
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
22. 12. Betlémské světlo / 17.00 hodin
Náchodští skauti budou rozdávat Betlémské světlo, Masarykovo náměstí
24. 12. „Dětská půlnoční mše svatá“ / 15 hodin
kostel sv. Vavřince
Štědrovečerní setkání u betléma / 21.30 hodin
Sbor Církve bratrské, Purkyňova 584, sborová zahrada
Půlnoční mše svatá / 24 hodin
kostel sv. Vavřince
25. 12. Živý Betlém / 15, 16 a 17 hodin
Masarykovo náměstí
27. 12. Přednáška Ekvádor – cesta do středu světa (P. Jan Linhart) / 16 hodin
pořádá Římskokatolická farnost
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, přednáškový sál
1. 1. 2017 Novoroční ohňostroj / 18.00 hodin
Masarykovo náměstí
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JEŠTĚ JSOU RÁNA CÍTIT LÉTEM

odložený koncert 6 NaChodníku k desátému výročí
spojený se křtem knihy Milana Poutníka
Autorské šansonové seskupení 6 NaChodníku v loňském roce oslavilo 10 let
své existence, spolu se šedesátinami svého dvorního textaře a kontrabasisty Milana Poutníka a osmdesátinami nejbližšího „kapelového“ přítele Miloně Čepelky,
ale vinou nešťastných okolností už se nepodařilo uskutečnit plánované společné setkání na jevišti Městského divadla
Dr. Josefa Čížka.
Koncert, spojený se křtem knížky veršů Milana Poutníka, měl připadnout na
den půlkulatých narozenin Hany Hegerové (20. 10. 2016), jenže vinou zdravotních

komplikací ho museli NáChodníci odložit.
Zlomenina snad dobře srostla a vyprodaný koncert má nový termín 19. ledna 2017.
6 NaChodníku se omlouvá všem, kteří
se na slavnostní křest nedostanou, protože kapacita je tentokrát omezena možnostmi divadelního jeviště, na kterém se
celý večer odehraje. Kdo koupil vstupenky v předprodeji, neprohloupil. Na místě
totiž nebudou dispozici!
Knížku veršů Milana Poutníka „JEŠTĚ
JSOU RÁNACÍTIT LÉTEM“ je možné zakoupit v náchodském Knihkupectví Horová,
nebo je k objednání na www.6nachodniku.cz.

Canto absolutním vítězem Porta Musicae
Dětský sbor Canto ZUŠ Náchod uspěl
v XI. ročníku celostátní soutěže.
Nový Jičín je již více než 20 let každé
dva roky dějištěm krásné soutěže dětských pěveckých sborů zvané Porta Musicae. V příjemném prostředí Beskydského
divadla, za vynikající podpory obětavých
pořadatelů, si zde po tři dny sbory užívají krásné okamžiky spojené se sborovým
zpíváním. Od zahajovacího koncertu, přes
soutěžní klání, až po společenský večer
a nedělní zpívání na náměstí.
Pro naše náchodské Canto to byl víkend přímo snový. V konkurenci deseti
zkušených sborů z Ostravy, Valašského
Meziříčí, Pardubic, Mostu, Svitav, Českého Krumlova, Liberce a Holešova jsme obdrželi celkem čtyři ceny.
Cenu za dramaturgii vystoupení; Cenu
za příkladné vedení pěveckého sboru;

Zlaté pásmo a Cenu pro absolutního vítěze celé soutěže.
Ceny odvane čas, ale v dětech zůstanou nezapomenutelné zážitky, které jim
nikdo nevezme. Není časté, aby ti, kteří
by mohli právem truchlit, protože nezískali nejvyšší mety, vstoje skandovali jméno cizího sboru – Canto, Canto! Kolegové sbormistři ve zúčastněných sborech
odvádějí skvělou a nedocenitelnou práci, protože závist je všude kolem, nespokojenost s hodnocením poroty národním
folklórem, avšak jejich děti přály vítězství
někomu jinému a dopřály tím našim dětem užít si vítězství v tom nejkrásnějším
prostředí přejících vrstevníků. To byla pro
nás ta největší odměna, která se už nemusí nikdy opakovat a my jim za tuto podporu ze srdce děkujeme.
Zbyněk Mokrejš

MUSICA VIVA

Vánoce jsou před námi
Vokálně-instrumentální soubor MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod už
se moc těší na Vánoce a tradičně je s Vámi
v adventu rádi oslavíme.
Opět Vás srdečně zveme do Galerie
výtvarného umění – zámecké jízdárny
ve čtvrtek 15. 12. 2016 v 18.00 hodin.
Náš letošní program je opět novinkový a vezmeme Vás tak trochu kolem světa. Pořad jsme nazvali „LÁSKA OBJÍMÁ
SVĚT“. Uslyšíte výběr vánočních písní
v mnoha jazycích, opět ale v originálních
úpravnách našeho uměleckého vedoucího Milana Poutníka a pod taktovkou sbormistry Věry Vlčkové.
Soubor MUSICA VIVA je letos výrazně
generačně obměněn, ale i nováčci se pustili do práce s obrovskou chutí, a tak se moc
těšíme, že Vám zase zpříjemníme hektický
předvánoční čas v krásném místě náchodské galerie, poeticky mezi obrazy.
Rádi bychom ještě na tomto místě tradičně poděkovali za přízeň všem návštěvníkům našich koncertů, samozřejmě rodičům a za pravidelnou podporu děkujeme
také SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu.
Na Vás se tedy moc těšíme ve čtvrtek
15. prosince 2016 od 18.00. Vstupné je
dobrovolné.
Soubor MUSICA VIVA
Vokálně instrumentální soubor

MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod

Vás srdečně zve na tradiční

vánoční koncert
LÁSKA OBJÍMÁ SVĚT

Sbormistra: Mgr. Věra Vlčková
Umělecký vedoucí a aranžér: Mgr. Milan Poutník

Čtvrtek 15. 12. 2016 v 18.00 hodin
Galerie výtvarného umění Náchod – zámecká jízdárna
vstupné dobrovolné

více na www.musicaviva.estranky.cz

***
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Výkonný výbor Okresního sdružení České unie
sportu v Náchodě, z.s.
Servisní centrum sportu
vyhlašuje

KRITÉRIA

pro vyhodnocení nejlepších sportovců, kolektivů
a trenérů okresu Náchod za rok 2016
Sportovce navrhují TJ, SK, svazy a ostatní organizace dle těchto zásad:
1. kategorie – JEDNOTLIVCI
Pro výběr je nutné umístění na 1.–3. místě v oficiálních přeborech jednotlivců ČR s účastí nejméně šesti závodníků na startovní listině, nebo účast na ME, MS, OH, Univerziádě a Světovém poháru.
V návrhu uveďte jméno a příjmení, datum narození, přesnou adresu bydliště, členství v TJ, SK či jiné organizaci, dosažené výkony a umístění v roce 2016, přiložte fotokopii výsledkové listiny.
Podmínkou je příslušnost ke klubu, TJ nebo organizaci se sídlem v okrese Náchod.
Vyhodnocení bude provedeno v kategorii dospělých a v kategorii mládeže do 18 let ve formě ankety odborníků a ankety čtenářů Náchodského deníku.
2. kategorie – KOLEKTIVY
V této kategorii jsou posuzovány výsledky kolektivu – umístění na 1.–3. místě na mistrovstvích a přeborech ČR (dlouhodobé soutěže) a účast na ME, MS. Dále budou do vyhodnocení zařazena družstva, která postoupí do vyšší soutěže ČR.
V návrhu uveďte název družstva s příslušností k TJ, SK či
jiné organizaci, kategorii, přesnou adresu, dosažené výkony
a umístění v roce 2016, přiložte fotokopii výsledkové listiny.
Dále uveďte jméno a příjmení trenéra a kapitána, včetně jejich adres.
Vyhodnocení bude provedeno v kategorii dospělých a v kategorii mládeže do 18 let ve formě ankety odborníků a ankety čtenářů Náchodského deníku.
3. kategorie – TRENÉŘI
Trenéři budou vyhodnoceni na základě výsledků svých svěřenců na mistrovstvích, přeborech ČR, ME, MS v roce 2016. V návrhu uveďte jméno a příjmení, datum narození, přesnou adresu
bydliště, dosažené výsledky jejich svěřenců, délku trenérské
činnosti.
Vyhodnocení bude provedeno ve formě ankety odborníků
a ankety čtenářů Náchodského deníku.
4. kategorie – MIMOŘÁDNÝ VÝKON
V této kategorii jsou posuzovány mimořádné výkony jednotlivců i kolektivů. V návrhu uveďte jméno a příjmení, datum narození, přesnou adresu bydliště, členství v TJ, SK či jiné organizaci a dosažený výkon v roce 2016, přiložte fotografii
a fotokopii výsledkové listiny; nebo název družstva s příslušnosti k TJ, SK či jiné organizaci, kategorii, přesnou adresu, dosažený výkon v roce 2016, přiložte fotografii družstva a fotokopii výsledkové listiny.
Do návrhů mohou být zařazeni sportovci TJ, SK, ATJ, ČOS,
ORLA i ostatní (nezávislí sportovci). Návrhy posílejte na předepsaném formuláři.
Hana Kopecká, předsedkyně OS ČUS Náchod, z.s..

BETLÉM, NEJLEPŠÍ SPORTOVCI

Betlémské světlo
Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista – Betlémě – k nám letos dorazí již
po pětadvacáté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila
do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského
rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. K nám se
Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skautů a skautek poprvé putovalo v prosinci 1989
až pod sochu sv. Václava v Praze. Betlémské světlo k nám tradičně poputuje z Vídně, kde ho rakouští skauti a skautky předají skautským delegacím z celé Evropy. Za Česko tradičně přeberou plamínek skauti a skautky z Brna.
V Náchodě se akce s rozdáváním Betlémského světla bude konat 22. 12. 2016. V 17.00 začne průvod z hlavního nádraží po Kamenici a od 17.30 se bude světlo rozdávat na Masarykově náměstí.
Za středisko Junák Náchod – Ondřej Fáborský

Náchodský betlém zve k návštěvě
Vánoční svátky se nezadržitelně blíží a náchodští dobrovolníci
se již připravují ke stavbě betléma, který bude již tradičně v kostele sv. Vavřince na Masarykově náměstí. Betlém bude v kostele vystaven po celou vánoční dobu. V letošním roce bude však
možné si tento historický betlém s komentovaným doprovodem
prohlédnout od 19. 12. do 22. 12. 2016 a od 3. 1. do 6. 1. 2017
od 9 do 13 hodin. K prohlídce, která je samozřejmě bezplatná, je
nutné dohodnout termín a hodinu telefonicky na č. 602 437 121.
Uvedený čas je navržen především s ohledem na školní vyučování dětí a studentů.
Vedle samotné prohlídky betléma se návštěvníci seznámí s informacemi o vzniku a významu křesťanských vánočních svátků.
Prohlídka betléma bude možná pro rodiny s dětmi 25. 12.
a 26. 12. 2016, kdy bude kostel pro zájemce otevřen v době
od 14 do 17 hodin. Využijte této příležitosti a navštivte kostel
sv. Vavřince v Náchodě.
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Náchodský
ARCHA, KŘEST
zpravodaj
PUBLIKACE

Náchodský
ČESKÝzpravodaj
ROZHLAS

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vánoce s recepty, které nikdy nezklamou
Před upečením potřeme rozšlehaným vajíčkem.
Poznámka: s medem je vánočka vláčnější než s
cukrem.
Perníková roláda medaře Evžena Báchora:

I o Vánocích vaříme s Českým rozhlasem
Hradec Králové. Každou sobotu vždy
hodinu před polednem vaří v přímém přenosu Zdena Kabourková a to už od roku
1990. Velmi často je to také podle receptů
zaslaných posluchači.
Vánočka Miroslavy Teichmanové:
Suroviny: 1/4 l mléka, 30 g droždí, 2 žloutky,
80 g medu, špetka soli, 1/2 kg hladké
mouky, 1 lžíce pískového cukru, 120 g
másla nebo rostlinného tuku
Postup: Ze surovin vypracujeme těsto.Když
vykyne, překlopíme ho na vál a tvarujeme
různé postavičky nebo uděláme klasickou
vánočku.

Suroviny: 600 g hladké mouky, 50 g tuku, 3 vejce,
200 g cukru moučka, 4 lžíce medu, 4 lžíce mléka,
4 lžíce černé mleté kávy, 2 lžíce rumu, 2 lžíce
kakaa, 1 prášek do perníku
Náplň: švestková povidla, sekané vlašské ořechy
Na potření: 1 rozšlehané vejce, cukr moučka
na posypání, poloviny ořechů na ozdobení
Postup: Mouku s práškem do perníku a s cukrem
dáme do misky, přidáme vejce, med. (Med si
můžeme rozpustit ve vlažném mléce.) Dále přidáme černou sypkou kávu, kakao a vše zpracujeme
v těsto, které dáme do chladu na tři hodiny.
Těsto pak rozdělíme na čtyři díly, z každého dílu
vyválíme obdélníkovou placku a každou placku
natřeme povidly(/vrstva asi 3 mm), na která dáme
nadrobno nasekané ořechy.
Těsto smotáme do tvaru rolády, dáme na pečící
papír nebo vymazaný plech, potřeme vajíčkem a
pečeme při 170 stupních asi 25 minut. Dobu moc
nepřekračujeme!
Po upečení a vychladnutí roládu řežeme šikmo
zhruba na 3 cm proužky a každý proužek osladíme a dozdobíme polovinou vlašského ořechu.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADVENTNÍ
SETKÁNÍ

17. prosince
2016

Český rozhlas
Hradec Králové

sobota 17. prosince 2016, 14:00 - 16:00
Masarykovo náměstí v Hradci Králové
moderují Lucie Peterková a Jakub Schmidt
Vystoupí:
Uršula Kluková
- herečka
Zbigniew Czendlik - římskokatolický kněz
Czech Boys choir - špičkový chlapecký sbor
H-Kvintet Trutnov - swingový vokální soubor
T-bass
- taneční skupina
/vstup zdarma/
Přímý přenos z kavárny Assenza, 14:00 - 16:00
moderují Lada Klokočníková a Pavel Kudrna
Přijďte, nebo si nás nalaďte.

90.5 l 95.3 l 96.5 FM I hradec.rozhlas.cz
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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POZVÁNKY
David Novotný
za podpory poslankyně Parlamentu ČR Soni Markové,
starosty Náchoda a poslance Parlamentu ČR Jana Birke
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA
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Starosta města Náchoda a poslanec Parlamentu ČR
Jan Birke s manželkou Šárkou Birke
za podpory Davida Novotného
si vás dovolují pozvat na

Adventní
koncert
9. 12. 2016 od 19.00 hodin
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

Vstupné
200,- Kč

4. 12. 2016 od 18.00 hodin

v divadle Dr. J. Čížka v Náchodě

Záštitu přijala místopředsedkyně zdravotního výboru PS ČR
Mgr. Soňa Marková, starosta města Náchoda a poslanec PS ČR Jan Birke
a Radek Jakubský - předseda Hospodářské komory okresu Náchod.
Výtěžek putuje do Stacionáře Cesta v Náchodě.

Předprod
ej:
Městské inf
ormační
centrum,
Masarykov
o
Náchod, te náměstí 1,
l. 491 426
060.

Jitka
Zelenková
Výtěžek bude věnován pro Stacionář Cesta v Náchodě.

Generální partneři:

Vstupné 200,- Kč
Předprodej vstupenek: Městské informační centrum,
Masarykovo náměstí 1, Náchod, tel. 491 426 060
a v místě konání před akcí.

Mediální partneři:

Významní partneři:

Autoškola Petr

Partneři:

Nové Mìsto nad Metují

Město
Náchod

http://www.nutricius.cz

Partneři: Genera spol. s r.o. Broumov, K-Plasty s.r.o. Nové Město nad Metují, VSD Ládr s.r.o. Miskolezy,
Hotel u města Prahy Náchod, Kvíčerovská pekárna Police nad Metují, Uniregen s.r.o. Malé Poříčí

-

PŘEDPLATNÉ 2017 | ČERVENÝ

Partneři:

Váš spolehlivý partner

HUDEBNÍ PŘEDPLATNÉ
Swing sextet a Laďa Kerndl
pátek 24. 3. 2017
Nezmaři
pátek 21. 4. 2017
Ivan Mládek a jeho Banjo Band
sobota 7. 10. 2017
Věra Martinová
sobota 16. 12. 2017

Předprodej abonentek v Informačním centru
Červený Kostelec
Prodej abonentek do 9. 12. 2016
Prodej jednotlivých vstupenek od 12. 12. 2016
v IC Červený Kostelec nebo nově online na
www.mksck.cz
Pozor, nová služba pro Vaše pohodlí.
Při nákupu online můžete platit kartou
nebo převodem a vstupenka
bude odeslána na Váš e-mail.

Abonentka 790 Kč

Hodina dětí
DS NATAHU Červený Kostelec
sobota 7. 1. 2017
Hrdý Budžes
Divadlo A. Dvořáka Příbram
úterý 28. 3. 2017
Dokonalá svatba
Ty-já-tr Praha
sobota 29. 4. 2017
Osudy dobrého vojáka Švejka
Městské divadlo v Mostě
sobota 14. 10. 2017
Plejtvák
Cabaret Calembour Praha
září
Pan Halpern a pan Johnson
Divadlo UNGELT Praha
listopad

Abonentka 1 090 Kč / 1 040 Kč / 990 Kč

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

KOSTELEC | DIVADLO HUDBA

Tipy
na vánoční
dárek
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Náchodský zpravodaj
ATAS elektromotory Náchod a.s.
založeno v roce 1928

Společnost
ATAS elektromotory Náchod a.s.
děkuje všem zaměstnancům
a obchodním partnerům za spolupráci v
roce 2016 a přeje příjemné prožití
vánočních svátků a hodně soukromých i
pracovních úspěchů v novém
roce 2017.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, www.atas.cz

ÁNÍ
V
Z
O
P

JIRÁSKOVA CHATA
DOBROŠOV

24.12. ZAVŘENO
25.–26.12. NEDĚLNÍ PROVOZ
27.–29.12. OTEVŘENO 11–16

SILVESTR 2016

Srdečně zveme na tradiční zábavu
s živou hudbou. Odvoz zajištěn!
REZERVACE NA Tel. 775 086 305
www.jiraskovachata.cz

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ
grafické studio a tiskárna
Na ploše 400 m2 2uvidíte vše,
Na ploše 400 m uvidíte vše,
co potřebuje Vaše koupelna.
co potřebuje Vaše koupelna.
Nabízíme také veškeré stavební materiály
autodopravu nákladními vozy s rukou.

VÝROBA plakátů
A4, A3, A2, A1, A0... XL
kalendářů, prospektů, katalogů,
propagačních materiálů od 1 ks
603 311 052 | studio@creopress.cz | www.creopress.cz

PRODEJNA
STROJŮ A NÁŘADÍ
ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ
BĚLOVESKÁ 763, NÁCHOD, tel: 491 427 145
ŽELEZÁŘSTVÍ - DOMÁCÍ POTŘEBY - TESCOMA
skladem přes 15 tisíc položek
Jsme tu pro Vás: Po - Pá 8:00 - 17:00, So 8:00 - 11:30
www.zelezarstvi-soukup.cz

DÍLNA - STAVBA - ZAHRADA
Po dobu rekonstrukce ul. Běloveská je provoz nepřerušen.

www.ceky.cz

tel.: 491 423 669

Paliva Vojtěch spol. s.r.o.
Prodej uhlí nepřerušen!

HUTNÍ MATERIÁLY
Běloveská 180, Náchod
tel. 491 427 405 email: svap@seznam.cz

PRODEJ NEPŘERUŠEN!!!
Doprava k Vám dle dohody zajištěna
pro Vaše pohodlí

I přes opravu cesty v Běloveské ulici jsou
Paliva Vojtěch nadále v provozu, ledvické uhlí
dovezeme vozy Avia, Multicar. Nepřerušen je
i drobný prodej, zájemci si mohou přijet sami
svými auty. Tel.: 775 720 820, 491 428 594.
Prodejní doba 7.15 – 15.00 hodin.
Paliva Vojtěch spol. s.r.o., Běloveská 237, Náchod
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PĚSTOUNI

Co s volným časem?
Co třeba stát se pěstounem
sedmi dětí?
Každá doba potřebuje své hrdiny. Nejvíc jich zůstává skryto a většinou se o nich nedozvíme, protože žijí obyčejným životem. V neziskové organizaci Dokořán, která v Náchodě provozuje sociální službu Archa určenou rodinám s dětmi, se
setkáváme s maminkami samoživitelkami, které jsou právě
takovými hrdinkami všedního dne. A jednou za čas mezi nimi
potkáte někoho, kdo má těch dětí v péči o trochu víc.
Paní Renáta žije dlouhou dobu v Náchodě. Sama je matkou tří
dětí, které jsou ale už velké a žijí své životy. Proto se paní Renáta rozhodla, že svůj čas věnuje dalším dětem a stala se pěstounkou sedmi sourozenců, za kterými nějakou dobu dojížděla do dětského domova.
Co všechno se v jejím životě změnilo? Musela odejít z vlastního bytu a vybudovat domov dětem, kterým se rozhodla obětovat své soukromí a klid. Bylo taky nezbytně nutné, aby si
paní Renáta pořídila nové auto, do kterého se všichni vejdou.
Rozhodla se totiž, že děti, které s ní nyní žijí, budou docházet
na jednu z menších škol v Náchodě, kam je musí vozit. Protože
v bytě žije dohromady deset lidí, musí zde platit pravidla a řád
a každý má na starosti kousek péče o společnou domácnost.
Paní Renáta požádala naši organizaci nejprve o pomoc při
hledání informací týkajících se jejich nároků na možné příspěvky a přídavky. Pracovnice Archy jí tedy našla a předala potřebné údaje a tato část pomoci rodině byla během dvou schůzek
vyřešena.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
PROSINEC 2016

Když se nová rodina sžila a všichni si zvykli na pravidla, mohla se paní Renáta začít ohlížet po nové práci. Pracovnice Archy
jí pak pomohla při sepsání životopisu, motivačního dopisu a při
vyplňování dalších dokumentů, které paní Renáta potřebovala
na úřad práce. Samotné zaměstnání si pak našla sama.
Sedm dětí, které se mají dennodenně připravovat do školy, dá
člověku zabrat, a tak přišla na řadu pomoc sociální služby potřetí. V rámci terénního programu docházela pracovnice Archy rovnou do rodiny paní Renáty a společně postupně zvládly všechny
úkony, které se týkají přípravy dětí do školy od psaní úkolů, přes
opakování učiva na písemky, až po chystání pomůcek do hodin.
Po několika měsících této pravidelné spolupráce se projevily výsledky. Děti měly ve škole víc energie, sebevědomí a také v učení se jim začalo lépe dařit. A tím také skončila pomoc Archy této
rodině. Alespoň prozatím, protože se samozřejmě může objevit
úkol, na který paní Renáta sama nestačí. Ale už ví, kam se obrátit o pomoc, ať už jednorázovou nebo dlouhodobou.
Každá rodina, každý člověk má svůj život nějak zaběhnutý,
jede ve svých kolejích. Jednou za čas ale přijde situace, se kterou se ještě nesetkal a která ho může doslova vykolejit. A je pak
na každém z nás, jak si poradíme. Jestli zvládneme náročnou
změnu sami nebo požádáme o pomoc třeba právě nějakou sociální službu. A od toho tu přece sociální služby jsou.
Dokořán z.s. provozuje v současné době v Náchodě jediné pracoviště – sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Archa,
která sídlí v Komenského ulici. Tato služba je financována z Operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu Města Náchoda.
Autor: Bc. Michaela Pišlová,
výkonná ředitelka Dokořán z.s.,
dokoran@dokoran.eu, 777 245 241
Kontakt: Mgr. Denisa Carvová,
vedoucí soc. služby Archa,
archa@dokoran.eu, 774 929 182

VÁNOČNÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
 pátek 23. 12. 2016
od 10.00 hod. do 12.00 hod.
 sobota 24. 12. 2016
od 14.00 hod do 16.00 hod.

 Sobota 3.12.2016

 neděle 25. 12. 2016

od 14.00 hod. do 16.00 hod

od 14:00 hod. od 16:00 hod.

 Neděle 4.12.2016

 pondělí 26. 12. 2016

od 14.00 hod. do 16.00 hod

od 10.00 hod do 12.00 hod

 Sobota 10.12.2016

 úterý 27. 12. 2016

od 14.00 hod. do 16.00 hod

od 10.00 hod do 12.00 hod.
 středa 28. 12. 2016

 Neděle 11.12.2016

od 10.00 hod do 12.00 hod.

od 14.00 hod. do 16.00 hod

 čtvrtek 29. 12. 2016

 Sobota 17.12.2016

od 10.00 hod do 12.00 hod.

od 14.00 hod. do 16.00 hod

 pátek 30. 12. 2016

 Neděle 18.12.2016

od 10.00 hod do 12.00 hod
 sobota 31. 12. 2016

od 14.00 hod. do 16.00 hod

od 14.00 hod do 16.00 hod
 neděle 1. 1. 2017
od 14.00 hod do 16.00 hod

www.zimni-stadion-nachod.cz

Tel: 491 426 021

zimni.stadion@mestonachod.cz

www.zimni-stadion-nachod.cz

Tel: 491 426 021
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NÁCHODŠTÍ OCHOTNÍCI

Náchodský zpravodaj

Náchodským ochotníkům tleskali diváci
v Jablonci nad Nisou i v Roztokách u Prahy...
Úspěšná inscenace hry „Popel a pálenka“ v podání Náchodské divadelní scény tak měla svou šestnáctou – a ještě ne poslední – reprízu.
V sobotu 12. listopadu jsme vystupovali v překrásném secesním divadle v Jablonci . Obdivovali jsme nádherný sál i jeviště.
Dýchalo krásou, přívětivostí a jakousi útulností…
Večer při představení se velmi brzy ukázalo, že skvělé je i publikum. Reakce diváků na děj hry byly mile spontánní – smích,
potlesk i letmé výkřiky při některých scénách svědčily o tom,
že se hlediště baví a že jsme „spolu“.
Nadšený a bouřlivý potlesk na závěr nás potěšil a téměř dojal,
opakovaně jsme se museli děkovat… A to je pro nás ta nejkrásnější odměna – ten večer jsme uléhali v malém penzionu unavení, ale nevýslovně šťastní!
V neděli 13. listopadu jsme vystupovali v Roztokách u Prahy,
tentokrát ve víceúčelovém sále kulturního domu. Zde bylo nutno trochu zaimprovizovat se scénou na podiu, které zcela nesplňovalo parametry klasického jeviště. Vše se vyřešilo a večer se
opakovalo to co v Jablonci. Potlesk, nadšené výkřiky…
Děkujeme lidičky, děkujeme, jsme rádi, že se Vám naše představení líbilo a rádi přijedeme zase!
Opona spadla, potlesk dozněl a po dvoudenním zájezdu jsme
unavení, ale šťastní ujížděli mrazivou zimní nocí k Náchodu.
Tam nás ještě ve dvě hodiny nad ránem čekalo tradiční vykládání scény a pak už každý spěchal domů. Mladší šli ráno do zaměstnání, a tak trochu záviděli dříve narozeným kolegům.
Těšíme se, že až tam zavítáme s naší další hrou „Třetí slovo“,
bude se líbit, a znovu prožijeme spolu s diváky krásné chvíle
v zajetí Thalie.
Za Náchodskou divadelní scénu
R. Klicperová

Výběrové řízení na pronájem
restaurace v Divadle J. K. Tyla
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor – restaurace – Divadla J. K.
Tyla, Břetislava Kafky 573, Červený Kostelec.
Jedná se o pronájem prostor restaurace (143 m2) a prostor
kuchyně a příslušenství (90 m2). Minimální nájemné za tyto
prostory činí 600 Kč/m2/rok včetně DPH 21 %. Nad rámec
sjednaného nájemného hradí nájemce služby spojené
s užíváním nebytových prostor.
Nabídky zasílejte na adresu:
Město Červený Kostelec – majetkový odbor
nám. T. G. Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec.
Další info: 491 467 522 (Bc. Tomáš Král, maj. odbor MěÚ)

Výběrové řízení na pronájem
restaurace Na Koubovce
Město Červený Kostelec vypisuje výběrové řízení na
pronájem restaurace „Na Koubovce“ v budově Grafoklubu,
Manž. Burdychových 672, Červený Kostelec.
Jedná se o 76,5 m2 restaurační plochy a 52,7 m2 technického zázemí. Ve své přihlášce uveďte podnikatelský
záměr včetně provozní doby.
Nabídky zasílejte na adresu:
Město Červený Kostelec – majetkový odbor
nám. T. G. Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec.
Další informace:
491 467 522 – Bc. Tomáš Král, majetkový odbor MěÚ
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PRIMÁTOR, KLADSKÉ POMEZÍ

Náchodské speciály sedmkrát na bedně
Pivovar PRIMÁTOR se svými speciálními pivy
slaví úspěchy na nejedné degustační soutěži.
Během listopadu zbohatla pivovarská sbírka
ocenění celkem o sedm medailí, což je jasným
důkazem, že náchodský sládek Petr Kaluža vaří
svá piva, a nejen ta speciální, kvalitně a z vynikajících surovin.
První dvě stříbra získal pivovar od Sdružení
přátel piv, které pořádá nejstarší novodobou soutěž na českém pivním trhu. Umístila se piva PRIMÁTOR® Exkluziv 16 % v kategorii speciál a PRIMÁTOR® Weizenbier v kategorii pšeničné pivo.
Další čtyři stříbrné a jedno bronzové ocenění
obdržela náchodská piva minulý týden v Pivovarském domě, kde se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení
7. ročníku soutěže speciálních a neobvyklých piv CEREVISIA SPECIALIS – PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2016.
Nejvíce úspěchů zaznamenala piva z Náchoda v nejpočetněji obsazené kategorii neobvyklá piva, kdy se
na 2. místo postavilo společně nefiltrované pšeničné

pivo PRIMÁTOR® Weizenbier, svrchně kvašený tmavý ležák PRIMÁTOR® Stout a ochucené pivo CHIPPER Grep. Z trojlístku udělalo vzápětí čtyřlístek svým 3. místem v této kategorii pivo s intenzivní hořkostí PRIMÁTOR® India Pale Ale. Pátým oceněným
a dalším stříbrem ověnčeným se pak stalo světlé speciální pivo
PRIMÁTOR® Exkluziv 16 %.

Do Českého Betléma
na Dětský silvestr
Nové Město nad Metují, Husovo náměstí –
(modrá t. zn.): náměstí Republiky – (neznačená cesta): zámecké schody, most pro pěší
přes řeku Metuji, schody – (místní turistický okruh - zelenobílá značka ve tvaru protilehlých trojúhelníku): Dvořáčkova vyhlídka,
rozcestí – (červená t. zn.): Juránkova vyhlídka, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí – (6,1 km)
Vydejte se s námi oslavit konec roku
do Českého Betléma. Není to nikde daleko, jedná se o Nové Město nad Metují, kterému je takto přezdíváno už mnoho let.
A proč se mu tak říká, pochopíte, když se
necháte inspirovat naším výletem.
Z Husova náměstí se vydáme kolem
Městské galerie Zázvorka až na náměstí Republiky. Za vinotékou odbočíme vlevo, projdeme okolo zámeckého špýcharu,
podejdeme jednu z nejkrásnějších staveb
Nového města nad Metují dřevěný Jurkovičův most a dojdeme až k zámeckým
schodům. Sejdeme schody, přejdeme lávku přes řeku Metuji a vystoupáme 106
schodů, na jejichž konci se napojíme vlevo
na místní turistický okruh. Ten nás dove-

de až na Dvořáčkovu vyhlídku, pojmenovanou po Bohumilu Dvořáčkovi, kronikáři města. Pokračujeme dále, až dojdeme
na rozcestí, odkud budeme následovat
červenou turistickou značku. Sejdeme
schody k hlavní silnici a hned u Sepského
mostu odbočíme vpravo a začneme stoupat ke zřícenině hradu Výrov. V místech
zříceniny dnes stojí Juránkova vyhlídka
a výhled z ní na město je přímo pohádkový. A proč se mu přezdívá právě Český Betlém? Při jediném pohledu na Nové
město z této vyhlídky určitě pochopíte,
protože právě odsud připomíná doslova
biblické město. Z Výrova sejdeme po stejné cestě a stále po červené se vrátíme
zpět na Husovo náměstí.
A oslavy mohou začít. Pokud jste se
na výlet vydali na Silvestra, určitě jste
neprohloupili. Právě v tento den si zde
Silvestr užíjí hlavně děti. Těšit se můžete
na odpoledne plné zábavy a her o skvělé ceny. Jako tradičně dojde k přetahování starého a nového roku a nebude chybět
ani ohňostroj a přípitek rychlými špunty.

www.mestonachod.cz
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KINO VESMÍR

SVĚTOVÉ KONCERTY, OPERA, BALET, VÝSTAVA
A DIVADLO

to vše v kině Vesmír v Náchodě v prosinci 2016
Pátek 2. prosince v 19.30 hodin
Záznam koncertu ze Smetanovy síně Obecního domu v Praze
PRAŽSKÉ JARO 2016 – KONCERT BBC SYMPHONY ORCHESTRA
Koncert jednoho z nejvýznamnějších britských orchestrů, BBC
Symphony Orchestra, který v Praze poprvé vystoupil pod vedením svého současného šéfdirigenta Sakariho Orama.
Program koncertu: Leoš Janáček: Balada blanická, W. A. Mozart: Koncert pro klarinet a orchestr A dur (KV 622), Ludwig van
Beethoven: Symfonie č. 5 c moll, op. 67 „Osudová“.
Vstupné 30 Kč.
Čtvrtek 8. prosince v 19.15 hodin
Záznam výstavy z Het Noordbrabants museum v Holandsku
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ NA PLÁTNECH KIN:
HIERONYMUS BOSCH A JEHO PODIVUHODNÝ SVĚT
Kdo byl Hieronymus Bosch (1450–1516)? A Proč právě teď jeho
zvláštní a fantastické obrazy fascinují milovníky umění více než
kdy jindy? Jak se mu podařilo překlenout středověké a renesanční světy? A co ho přimělo k jeho nekonvenčním a nadčasovým
vizím a tvorbě, která je považována za jeden z hlavních inspiračních zdrojů pro surrealismus ve 20. století? Odpovědi na tyto
i další otázky vám pomůže odhalit nový film oceňovaného režiséra Phila Grabského. České titulky.
Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den konání 200 Kč.
Sobota 10. prosince v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
Kaija Saariaho
LÁSKA ZDALEKA
Letošní sezónu bude v Met poprvé uvedena variace na středověkou romanci skladatelky Kaijy Saariaho, která je jednou
z nejoceňovanějších oper současnosti. Světovou premiéru měla
na Salzburském festivalu v roce 2000. Ve svém debutu se v Met
představí finská dirigentka Susanna Mälkki. Susanna Phillips
vystoupí v roli Clémence, Eric Owens v roli Jaufrého a Tamara Mumford bude zpívat Poutníka, který doručuje jejich milostná psaní. Nastudováno ve francouzském originále s anglickými
a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti,
důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
Úterý 13. prosince v 17.30 hodin
Záznam přenosu z Národního divadla v Londýně
FRANKENSTEIN
Autor: Nick Dear, podle slavného románu Mary Shelleyové, hudba: Underworld, režie: Danny Boyle
Hrají: Benedict Cumberbatch, Jonny Lee Miller a další.
Dnes již kultovní a navíc fantastické divadlo ze sezóny 2011/12
National Theatre v Londýně, které uvádíme naposledy (končí
práva pro uvedení). Režie se ujal oscarový tvůrce Danny Boyle,
proslulý zejména svými filmy Trainspotting, Pláž nebo Milionář z chatrče. Benedict Cumberbatch & Jonny Lee Miller dostali
za výkon v hlavních rolích cenu Olivier. Stejné ocenění připadlo
i Bruno Poetovi za nejlepší světelný design. V dnešním záznamu se v roli Monstra objeví Benedict Cumberbatch. Nastudováno
v anglickém originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Vstupné 200 Kč, studenti 180 Kč.
Středa 14. prosince v 19 hodin
Záznam koncertu z Royal Albert Hall v Londýně
ADELE
Každá píseň z CD Adele 21 se postupně stala hitem číslo jedna
v amerických hitparádách. CD Adele 21 se pouze v Británii prodalo přes čtyři milióny kopií a překonalo tak Dark Side of the
Moon od Pink Floyd a Bad Michaela Jacksona, přičemž se sta-

Náchodský zpravodaj
lo sedmým nejlépe prodávaným albem ve Spojeném království.
Tento koncert, v režii Paula Dugdalea, nabízí hity převážně z tohoto alba.
Vstupné 110 Kč v předprodeji do 9. 12. 2016, poté za 150 Kč.
Pátek 16. prosince v 15 hodin
Záznam z Dvořákovy síně pražského Rudolfina
ČESKÁ FILHARMONIE:
ZKOUŠKA ORCHESTRU S MARKEM EBENEM
Oblíbený pořad České filharmonie, ve kterém Marek Eben svěží zábavnou formou provází malé i velké diváky světem klasické hudby, jak ji neznáme… Do zákulisí zkoušek filharmoniků
nechají nahlédnout osobnosti jako šéfdirigent Jiří Bělohlávek
a houslista Josef Špaček ml. společně s typicky šarmantním, pohotovým a vtipným Markem Ebenem. To vše doplněno o skvěle
interpretovanou hudbu. Ve volném prodeji pouze omezený počet vstupenek! Vstupné 70 Kč.
Sobota 17. prosince v 17 hodin
Záznam přenosu koncertu z holandského Maastrichtu
ANDRÉ RIEU – VÁNOCE S ANDRÉM 2016
Záznam satelitního přenosu vánočního koncertu André Rieu,
ve kterém Vás pozve do svého rodného města na prohlídku
Maastrichtských kouzelných vánočních míst. Koncert plný oblíbených vánočních koled jako Hallelujah, Jingle Bells, White
Christmas, Amazing Grace a mnoho dalších!
Vstupné 200 Kč.
Neděle 18. prosince v 15.45 hodin
Záznam baletního představení z Velkého divadla v Moskvě
LOUSKÁČEK
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij, choreografie Jurij Grigorovič podle
Mária Petipy.
Nová inscenace, nové nastudování! Rozkošné vánoční představení pro celou rodinu, pohádka o holčičce Mášence a jejím kouzelném vánočním dárku – louskáčku na ořechy, který se v její fantazii promění v krásného prince. Balet na motivy pohádky E.T.A.
Hoffmanna je symbolem vánoční atmosféry po celém světě…
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní abonentní 230 Kč.
Pondělí 26. prosince v 15 hodin.
Záznam koncertu z vídeňského Koncerthaus
TŘI TENOŘI – VÁNOČNÍ KONCERT
THE THREE TENORS CHRISTMAS
Zdigitalizovaný a remasterovaný záznam vystoupení světových
pěveckých špiček – Luciano Pavarottiho, José Carrerase a Plácido Dominga z vídeňského Koncerthaus z roku 1999. Dvacet
tradičních sakrálních i sekulárních vánočních písní, opulentní
koncertní síň a vídeňský orchestr s dirigentem Stevenem Mercuriem, doplněný o Vídeňský dětský sbor – to jsou záruky překrásného zážitku ve vánočním čase…
Vstupné 200 Kč.
Sobota 31. prosince v 17 hodin
Satelitní přímý přenos koncertu z Berlína
SILVESTROVSKÝ KONCERT BERLÍNSKÉ FILHARMONIE 2016
Opět po roce (a již po šesté) Vás zveme na Silvestrovský galakoncert, do koncertního sálu Berlínských filharmoniků, kteří se
svým šéfdirigentem Sirem Simonem Rattlem opět letos přivítají nový rok... Speciálním hostem koncertu je vycházející hvězda
– pianista Daniil Trifonov.
V programu mj. zazní předehra k opeře Colas Breugnon Dmitrije
Kabalevského, 3. klavírní koncert d moll Sergeje Rachmaninova,
orchestrální skladby Williama Waltona z Façade a na závěr zazní vybrané Slovanské tance Antonína Dvořáka.
Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den konání 220 Kč.

www.mestonachod.cz
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Karatisté si přivezli 12 medailí
Sobotní turnaj Generali Cup byl poslední šancí vybojovat si
body do krajského nominačního žebříčku. Tyto body se v průběhu listopadu promění v postupové pozice na Mistrovství České
republiky. Někomu se to podařilo na jedničku, někdo si bude muset počkat na svou šanci do příštího kalendářního roku.
Soutěže Generali Cup v Ústí nad Orlicí se letos zúčastnil rekordní počet 308 závodníků z 32 klubů Čech a Slovenska a naše
závodní skupina se opravdu snažila – ne vždy výkony stačily až
na medailové pozice, ale v početně obsazených kategoriích čítajících mnohdy až 60 závodníků jsme obsadili přední příčky. Výsledky mluví za vše.
Výsledky:
Kata – jednotlivci
2. místo – Regina Plašilová (+18let)
3. místo – Petr Matyska (7–9let)
5. místo – Veronika Mišáková (12–13 let)
5. místo – Josef Mišák (+18let)
7. místo – Jakub Šolín (10–11 let)
7. místo – Barbora Chaloupková (12–13 let)
7. místo – Petr Škalda (14–15let)
Kumite – jednotlivci
1. místo – Petr Matyska (8.–7.kyu, 7–9let,-32kg)
1. místo – Regina Plašilová (+18let, +60kg)
2. místo – Petr Matyska (7–9let, -32kg)
3. místo – Jakub Šolín (10–11 let, -30kg)
3. místo – Veronika Mišáková (12–13let, -42kg)
3. místo – Petr Škalda (14–15let, +70kg)
3. místo – Lukáš Vlček (14–15let, +70kg)
3. místo – Regina Plašilová (+18let, BRH)
5. místo – Jakub Macháček (10–11let, -35kg)
5. místo – Pavlína Škaldová (12–13let, -50kg)
7. místo – Martin Kubeček (10–11let, +41kg)
Kumite – team
3. místo – starší žákyně (Škaldová – Polášková – Mrkvičková)
3. místo – dorostenci (Škalda – Vlček – Rajsner)
Datum a místo konání akce: 5. 11. 2016 Ústí nad Orlicí
Autor článku: Regina Plašilová
Autor fotografií: Lucie Heilová

Na Jiráskově poháru plavců
Jan Pavelka se čtyřmi zlatými

Po třech zlatých Jerman, Jermanová a Vojtěch Pavelka
Už 18. ročník Poháru Jiráskova kraje a Podkrkonoší pokračoval 2. kolem v náchodském 25 m bazénu. Letošního ročníku se
zúčastnilo 205 plavců. Startovalo 12 českých oddílů a ULKS Kudowa Zdrój. Soutěžilo se v šesti věkových kategoriích.
Nejvýše bodovaným výkonem Delfínu Náchod 595 bodů a to
na 100 m motýl za 57,6 se presentoval 18letý Jan Pavelka. Ten
navázal na svoji formu z 6. kola Českého poháru v Plzni a dominoval na čtyřech tratích. Kromě 100 m motýl také na 50 m prsa
i znak a na 100 m volný způsob a 200 m polohově.
Sourozenci Jermanovi vybojovali po třech zlatých. Sedmnáctiletá Kateřina vyhrála v osobních rekordech 50 m znak, 50 m
prsa a 200 m polohově, když dominovala i na 100 m VZ za 531
bodů FINA v čase 1:03,0.
Její mladší bratr Michal dohmátl jako první na 50 m prsa,
100 m VZ i 200 m PZ, vše v osobních rekordech.
Mladší bratr Pavelky Vojtěch vyhrál mezi staršími žáky distance 100 m motýl, 100 m VZ i 200 m PZ.
Po dvou nejcennějších kovech si na krk pověsily 8letá Simona
Bubeníčková a o rok starší Michaela Morávková.
Mezi vítězi se v domácím oddílu objevili i Dominik Adamíra, Martin Cöger, Jakub Dlohoška, Barbora Dohnalová, Ida Ferrara, Petra Lemfeldová, Barbora a Pavlína Linhartová, Anežka
Rožnovská, Eliška Skalová, Veronika Švecová, Jana Tetaurerová
a Nela Vejrková.
Dalo by se říct, že po 18 letech, co se Pohár Jiráskova kraje
a Podkrkonoší koná, je tu soutěž s tradicí, stejně tak jako letošní 13. ročník Ceny rytíře Hrona a 28. ročník Modré stuhy města
Náchoda. Je tu tedy soutěž, na které startují, tak jak bylo myšlenkou při konání prvního ročníku, plavci s rozmanitou výkonností všech kategorií a výkonnosti. Ti nejmenší zde mohou zhlédKrytý plavecký
bazén v Náchodě.
nout plaveckou techniku
těch nejlepších.
		
(pj, rh)
Pražská 178, 547 01 Náchod, www.sportnachod.cz

Krytý plavecký bazén v Náchodě.
Pražská 178,
01 Náchod,
Krytý547
plavecký
bazénwww.sportnachod.cz
v Náchodě.
Pražská 178, 547 01 Náchod, www.sportnachod.cz

Plavání pro veřejnost
o vánočních prázdninách
Plavání
pro veřejnost
do 22. 12. 2016 běžná provozní
doba
pátek
23. 12. 2016
5:30-7:30 pro
rehabilitační
13:30-20:00
Plavání
veřejnost
o vánočních7:30-9:00
prázdninách
(není večerní 20:00-23:00)
sobota
24. 12.
zavřeno
o2016
vánočních
prázdninách
neděle
12. 2016
z adoba
vřeno
do
22. 12. 201625.
běžná
provozní
pondělí
26.
pátek
23. 12.
12. 2016
2016 5:30-7:30
do 22. 12. 2016 běžná provozní doba
úterý
27. 12. 2016 5:30-7:30
pátek
23. 12. 2016 5:30-7:30
středa
28.
sobota
24. 12. 2016 z5:30-7:30
avřeno
čtvrtek
29.
neděle
25. 12. 2016 5:30-7:30
zavřeno
sobota
24. 12. 2016 z a v ř e n o
pátek
30. 12. 2016 5:30-7:30
pondělí
26.
neděle
25. 12. 2016 z a v ř e n o
sobota
31.
avřeno
úterý
27. 12. 2016 z5:30-7:30
pondělí
26. 12. 2016
neděle
1. 2017
avřeno
středa
28.1.12.
2016 z5:30-7:30
úterý
27. 12. 2016 5:30-7:30
pondělí
1. 2017
čtvrtek
29.2.12.
2016 5:30-7:30
středa
28. 12. 2016 5:30-7:30
pátek
30. 12. 2016 5:30-7:30
čtvrtek
29. 12. 2016 5:30-7:30
od
3.1.2017 běžná
provozní
sobota
31. 12.
2016 doba
zavřeno
pátek
30. 12. 2016 5:30-7:30
neděle
1. 1. 2017 z a v ř e n o
sobota
31. 12. 2016 z a v ř e n o
pondělí
2. 1. 2017 5:30-7:30
neděle
1. 1. 2017 z a v ř e n o
pondělí
2. 1. 2017 5:30-7:30
od 3.1.2017 běžná provozní doba
od 3.1.2017 běžná provozní doba

13:30-19:00
(není aquaaerobik
19:00-20:00)
7:30-9:00 rehabilitační
13:30-20:00
13:30-20:00
(není večerní 20:00-23:00)
7:30-9:00 rehabilitační
13:30-20:00
13:30-19:00
(není večerní 20:00-23:00)
13:30-20:00
7:30-9:00 rehabilitační
13:30-20:00
13:30-19:00
(není aquaaerobik
19:00-20:00)
13:30-20:00
13:30-19:00
(není aquaaerobik 19:00-20:00)
13:30-19:00
13:30-20:00
13:30-15:00
15:00-16:00 kondiční
13:30-20:00
13:30-19:00
16:00-19:00
19:00-20:000aquaaerobik
7:30-9:00 rehabilitační
13:30-20:00
13:30-20:00
7:30-9:00 rehabilitační
13:30-20:00
13:30-15:00
16:00-19:00
13:30-15:00
16:00-19:00

15:00-16:00 kondiční
19:00-20:000aquaaerobik
15:00-16:00 kondiční
19:00-20:000aquaaerobik

Sauna pro veřejnost
o vánočních prázdninách
Sauna pro veřejnost
Sauna
do 22. 12. 2016 běžná provozní
doba pro veřejnost
vánočních
prázdninách
pátek 23. 12. 2016o15:00-20:00
neděle 25. 12. 2016ozavřeno
vánočních
prázdninách
úterý 27. 12. 2016 15:00-20:00

Jan Pavelka

čtvrtek
29.2016
12. 2016
do
22. 12.
běžná15:00-20:00
provozní doba
pátek 30.
23. 12.
12. 2016
2016 15:00-20:00
do 22. 12. 2016 běžná provozní doba
1. 2017
neděle 25.1.12.
2016 zavřeno
pátek 23. 12. 2016 15:00-20:00
úterý 27. 12. 2016 15:00-20:00
neděle 25. 12. 2016 zavřeno
čtvrtek 29. 12. 2016 15:00-20:00
úterý 27. 12. 2016 15:00-20:00
pátek 30. 12. 2016 15:00-20:00
čtvrtek 29. 12. 2016 15:00-20:00
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
neděle 1. 1. 2017 zavřeno
pátek 30. 12. 2016 15:00-20:00
a hodně zdraví v roce 2017
neděle 1. 1. 2017 zavřeno

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví v roce 2017
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví v roce 2017
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SPORT
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – prosinec 2016

Volejbal

1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
3. 12. 2016 15.00
tj Červený Kostelec – HKK Olomouc
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
3. 12. 2016 11.00
SKK Primátor Náchod – Spartak Přerov (mistr ČR)
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
10. 12. 2016 15.00
SKK Primátor Náchod A – TJ Prostějov

Krajský přebor kadetek
v sobotu 3. prosince 2016
SPORT KLUB Náchod
– TJ Sokol Třebechovice
od 9.00 a 13.00 hod.
liga juniorek
v sobotu 3. prosince 2016
SPORT KLUB Náchod
– TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
od 11.00 a 15.00 hod.

Kuželkáři SKK Primátor Náchod přejí všem svým příznivcům krásné prožití svátků vánočních, klid, pohodu a do nového roku především hodně zdraví a spokojenosti. Věříme,
že i v roce 2017 nám zachováte svoji přízeň a naši kuželnu budete navštěvovat ve stejně
hojném počtu jako v roce letošním.
Kuželkáři SKK Primátor Náchod

Slavnostní akademie
v náchodské sokolovně
17. listopadu 2016 uspořádala tělocvičná jednota Sokol Náchod slavnostní akademii. V hlavním sále náchodské sokolovny byla připravena vystoupení přibližující
činnost oddílů jednoty. Sváteční odpoledne uvedl státní hymnou pěvecký sbor
Hron pod taktovkou ing. Vlastimila Čejpa. Po dvou krásných písních, přednesených tímto sborem, následovaly projevy
zástupců města, místostarostů ing. Jana
Čtvrtečky a Miroslava Bráta, k státnímu
svátku. Dále pokračoval program moderovaný náčelníkem náchodské jednoty Martinem Horákem. První vystoupení bylo velice svižné. Mladí parkouristé,
jako hosté, předvedli dech beroucí skoky
a salta. Následovala ukázka cvičební hodiny oddílu rodičů s dětmi. Zde, pod vedením cvičitelky Hany Řehůřkové, ukázaly
malé děti svoji radost z pohybu. Předškolní děti, pod vedením cvičitelky Ivony Čadové, předvedly roztomilou skladbičku
„Večerníček“. Veselá scénka Filipa Horáka „Moje první taneční“ předznamenala
elegantní vystoupení sokolského tanečního klubu pod vedením Petra Lázňovského.

Stěžejním bodem akademie bylo vystoupení gymnastek z oddílu závodní sokolské všestrannosti. Gymnastky předvedly
volné sestavy i sestavy na nářadí – na kladině, trampolíně, hrazdičce. Trenérkou
gymnastek je Míla Vejrková a pod jejím
vedením děvčata z tohoto oddílu získávají mnoho sportovních úspěchů na župních
přeborech i celostátních soutěžích sokolské všestrannosti.
Vystoupení gymnastek sklidilo velký
potlesk a bylo velice pěkným zakončením
slavnostní akademie.
Na závěr moderátor Martin Horák poděkoval všem zúčastněným a závěrečný
potlesk ukončil veselé odpoledne.
Tělocvičná jednota Sokol Náchod zve
všechny své členy a příznivce Sokola
na tradiční novoroční setkání, které se
koná v náchodské sokolovně dne 8. ledna 2017. Program: přátelské setkání, veselá zábava a první rozcvička v novém roce.
S přáním krásného Nového roku a všeho nejlepšího v novém roce 2017
výbor T. J. Sokol Náchod

Otužilci na Metuji
Oddíl dálkového a zimního plavání zve
širokou Náchodskou veřejnost dne 31. 12.
2016 od 13 hodin na břeh řeky Metuje
u Obchodní akademie v Náchodě na veselého Silvestra v plavkách a křest nových
otužilců z Náchoda, Polska a Slovenska
v maskách. I veřejnost si může vzít plavky a zaplavat si v řece Metuji. Dne 14. 1.
2017 od 11.30 hodin se na rybníku Podborný uskuteční 46. ročník závodu českého poháru v zimním plavání a 18. memoriál Jirky Řebíčka. Účast přislíbila bývalá
náchodská plavkyně a pokořitelka kanálu
La Manche a novopečená mistryně světa
v Tumenu 2016 v Rusku v zimním plavání Dana Zbořilová. Plavat se budou tratě 100 m, 250 m, 500 m a 750 m. Slavnostní vyhlášení závodu proběhne na městské
radnici v Náchodě na Masarykově náměstí od 15 hodin. P. Kocián předseda oddílu

Korfbal Náchod
V pátek 25. listopadu 2016 přivítali
představitelé města – starosta Jan Birke a místostarostové Miroslav Brát a Jan
Čtvrtečka – v obřadní síni náchodské radnice členy korfbalového týmu SK Plhov-Náchod pod vedením trenérky Jaroslavy
Pavlovičové. Toto milé setkání se neslo
především v duchu velkého poděkování
vedení města za skvělou reprezentaci Náchoda. V letošním roce totiž hráči Denisa Kolářová, Denisa Hurdálková, Tereza
Hurdálková a Jan Šimek dosáhli pro náchodský korfbal mimořádného úspěchu.
Po 15 letech vybojovali na Mistrovství
světa v korfbale hráčů do 23 let (9.–16. 7.
v Olomouci) bronzové medaile.
„Každý, kdo reprezentuje Náchod, si zaslouží naše poděkování. Naším úkolem je vytvářet podmínky a zázemí pro vaše sportování a každý úspěch, kterého dosáhnete je
pak odměnou pro nás všechny, děkujeme“,
dodal starosta Jan Birke.

prosinec 2016

MUZEUM, GALERIE

Přehled kulturních akcí
v prosinci 2016 v Regionálním muzeu Náchod
„Krásné časy“ monarchie
Na konec letošního roku připravilo Regionální muzeum v Náchodě ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) výstavu k výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. „Krásné časy“ monarchie.
Zájemci si tak mohou např. prohlédnout upomínkové předměty s vyobrazením tohoto panovníka a jeho choti císařovny Alžběty, „andělsky krásné“ Sisi. Hlavní důraz je kladen na každodenní život v monarchii a společenské změny, které během bez
mála 70 let trvající vlády „stařičkého mocnáře“, jak byl posléze
Fr. josef I. nazýván, nastaly. Významnou měrou jsou rovněž zastoupeny oděvy a předměty ze sbírek textilu, ve snaze představit
a charakterizovat vývoj módních trendů za dlouhé období panování tohoto předposledního rakouského císaře. Stejně tak je nastíněn technický pokrok v mnoha odvětvích lidské činnosti, který se během druhé poloviny 19. a v prvních desetiletí 20. století
udál. Výstava potrvá do 30. dubna 2017. Otevřeno denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hod. Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2016 a 1. 1.
2017 zavřeno, na druhý svátek vánoční 26. 12. bude otevřeno.
Dějiny Náchoda a Náchodska – důležité upozornění
Stálá expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově
náměstí čp. 18 bude z důvodu stavebních prací od 24. listopadu
do 31. prosince 2016 zcela uzavřena.
Po tuto dobu můžete ale navštívit Výstavní síň Regionálního muzea v Tyršově ulici v Náchodě, kde bude probíhat výstava Krásné časy monarchie.
Pevnost Dobrošov
V měsíci prosinci je otevřeno pouze pro předem objednané organizované výpravy (minimálně pět platících návštěvníků).
Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, popř.
na 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, či elektronicky: pevnost.
dobrosov@seznam.cz.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
Náchodský výtvarný podzim
– 33. ročník přehlídky umění regionu.
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika, textil,
nová média). (do 8. 1. 2017)
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
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POHOTOVOST, DÉČKO

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
3. 12. a 4. 12.
		
10. 12. a 11. 12.
		
17. 12.
		
18. 12.
		
24. 12.
		
25. 12.
		
26. 12.
		
31. 12.
		
1. 1. 2017
		

MUDr. Eliška Pištorová
Nové Město nad Metují
MUDr. Radka Prouzová
Náchod		
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
JuALDent s. r. o.
Červený Kostelec
MUDr. Vladimír Semerák
Náchod		
MUDr. Radmila Sedláčková MSc
Náchod		
MUDr. Jiří Sedláček
Náchod		
MUDr. Simona Ságlová Ph. D.
Nové Město nad Metují
MUDr. Simona Ságlová Ph. D.
Nové Město nad Metují

PROGRAM
prosinec

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 2. prosince
VÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
otevřená keramická dílna na téma VESELÉ VÁNOČNÍ HODY od 15 do 17 hodin,
vhodné pro děti i dospělé, (děti do 6 let
v doprovodu rodičů), s sebou pracovní
oděv, přezůvky, vstupné 40 Kč, informace
Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
sobota 3. prosince
ČERTOVSKÉ FIMO PRO HOLKY
modelování z hmoty FIIMO pro děti od 7
do 12 let na předvánoční téma, originální
šperky jako dárek anebo vhodný doplněk
na vánoční besídky, od 9 do 12.30 hodin,
s sebou přezůvky, pracovní oděv, veškeré pomůcky a materiál jsou v ceně, vstupné 70 Kč (členská cena 60 Kč), přihlášky
do 1. 12., informace Bc. Tereza Išová, tel.
774 223 296
3. – 4. prosince – ZÁMECKÝ VÍKEND
víkend s angličtinou pro princezny,
prince, rytíře i šašky od 6 do 12 let, od
9 hodin v sobotu do 12 hodin v neděli, hravá výuka angličtiny, hrátky a soutěže, výtvarné aktivity, noční hra, s sebou vybavený penál, spacák, věci na ven
a dovnitř, hygienické potřeby, přezůvky,
přihlášky do 30. 11., cena 250 Kč pro členy Klubu, 300 Kč pro ostatní, informace
PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291
pondělí 5. prosince
– MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
od 16 hodin zábavný program při čekání na návštěvu Mikuláše s družinou, čertovské hrátky, tanec a písničky, nadílka,
vstupné 30 Kč/osoba, děti do 2 let a držitelé ZTP vstup zdarma, slosovatelné
vstupenky v předprodeji na recepci Déčka od 26. 11., balíček, který chcete nadělit, označený jménem dítěte předáte

Stomatologická pohotovost
Komenského 72
tel.: 491 472 923
Jugoslávská 33
tel.: 602 234 217
Větrník 720
tel.: 491 462 331
Burdychových 325
tel.: 491 463 237
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 424 921
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
ZŠ Malecí
tel.: 491 520 373
ZŠ Malecí
tel.: 491 520 373

na recepci před programem, informace
Ing. Alena Prázová, tel. 774 635 232, mc@
deckonachod.cz
12.–16. prosince
VÁNOČNÍ VÝSTAVA DÉČKA
tradiční výstava v prostorách Městské knihovny Náchod dle provozní doby
knihovny: PO 9–17, ÚT, ST a ČT 9–18, PÁ
9–16 hodin, můžete si zde vybrat nebo vyrobit vánoční dekoraci, keramiku, dáreček
či přáníčko, vítáme dobrovolné příspěvky
a krmení pro zvířátka – seno, zrní, tvrdý
chléb, slavnostní zahájení výstavy v pondělí 12. 12. v 17 hodin, úterý 13. 12. v 10
hodin sbor Srdíčko MŠ Vančurova Náchod,
středa 14. 12. v 10 hodin sbor Plhováček
MŠ Plhov Náchod, středa 14. 12. v 18 hodin
zpívání „Česko zpívá koledy“ ve spolupráci s DENÍKEM, čtvrtek 15. 12. v 10 hodin
sbor Hrádovaček ZŠ Nový Hrádek, informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296

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.

26. 11. 2016
3. 12. 2016
10. 12. 2016
17. 12. 2016
7. 1. 2016
14. 1. 2016

Jak ježibaba o své
čerty přišla
Komedie s kašpárkem
Jak ježibaba o své
čerty přišla

Všechna představení jsou v loutkovém divadle Dětem pro radost Náchod – Sokolovna
Náchod – zadní trakt a začínají od 15 hodin.

MATEŘSKÉ CENTRUM MACÍČEK
pondělí 5. prosince
– MIKULÁŠ V MACÍČKU
na nejmenší čeká Mikuláš, anděl a čertík,
program od 10 hodin nabitý čertovskými
úkoly a tancem, vstupné 40 Kč za dítě s doprovodem, balíčky pro děti zanechte před
programem s popiskou na recepci, informace Ing. Alena Prázová, tel. 774 635 232,
mc@deckonachod.cz
pátek 9. prosince
VÁNOČNÍ FILCOVÉ OZDOBY
výroba nápaditých vánočních ozdob
z filcu, od 9.30 do 11.30 hodin, vstupné
55 Kč, informace Ing. Alena Prázová, tel.
774 635 232, mc@deckonachod.cz
pondělí 19. prosince – ANDĚLSKÝ DEN
v 10 hodin se slétnou do Déčka andělé, přiblížíme si vánoční zvyky, zazpíváme koledy a ozdobíme vánoční stromeček, vstupné: 40 Kč za dítě s doprovodem, informace
Ing. Alena Prázová, tel. 774 635 232, mc@
deckonachod.cz.

***

PŘEJEME KRÁSNÉ
VÁNOCE
A DO NOVÉHO
ROKU HLAVNĚ
ZDRAVÍ, LÁSKU
A DOSTATEK
VOLNÉHO ČASU.
TĚŠÍME SE
NA VIDĚNOU
V ROCE 2017
Středisko volného času Déčko Náchod

prosinec 2016

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
V zimním období se bohoslužby konají ve Farského síni (vchod
ul. Raisova). Troubení vánočních koled z věže kostela Církve
československé husitské dne 24. 12. 2016 v 17 hodin. Štědrý
den 24. 12. 2016 bohoslužba se bude konat ve 22 hodin. Boží hod
vánoční, neděle 25. 12. 2016, bohoslužba se bude konat v 8.15
hod ve Farského síni.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00
– 11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: v pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností,
neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. Modlitební setkání
v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Mše
svaté v řeckokatolickém ritu jsou slouženy v kostele sv. Vavřince každou třetí neděli v měsíci v 16.00.
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod ve spolupráci
s KDU-ČSL zvou na „Mikulášskou“ mši svatou při svíčkách. Mikulášská mše svatá bude sloužena v pátek 2. 12. v 18.00 v kostele sv. Vavřince.
Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší
svatou, v pátek hodinu přede mší svatou (kromě 24. 12. a 25. 12.).
Mimořádná příležitost k přijetí svátosti smíření před Vánocemi
bude v následující dny a hodiny: pondělí 19. 12. od 9.00 do 11.00
a od 15.00 do 17.00, v úterý 20. 12. od 9.00 do 11.00, ve středu
21. 12. od 9.00 do 11.00, ve čtvrtek 22. 12. od 9.00 do 11.00
a od 17.00 do 21.00, v pátek 23. 12. od 9.00 do 11.00 a od 15.00
do 18.00 hod. Nemocní, kteří by stáli o návštěvu kněze v předvánočním čase, se musí nahlásit kněžím. Na Štědrý den 24. 12.
mše svaté budou slouženy následovně: v kapli v Žernově v 13.30,
v kostele sv. Vavřince v 15.00 pro rodiny s dětmi, v kapli v České Čermné a v kapli ve Vysokově ve 22.00, v kostele sv. Vavřince
a v kostele ve Studnici ve 24.00. V kapli v Pavlišově zpěváci zazpívají pásmo koled ve 22.00. Více než jeden a půl století se v děkanském kostele sv. Vavřince vystavuje betlém. Přijďte si ho prohlédnout ve dnech 25. a 26. 12. 2015 v době od 14.00 do 17.00, kdy
kostel bude otevřen pro veřejnost. Na Silvestra 31. 12. bude sloužena děkovná mše svatá za rok 2016 v kostele sv. Vavřince v 15.00.
Požehnané prožití svátků vánočních přeje a na setkání s vámi se těší
P. Zdeněk Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny bratra faráře každou středu od 10.30 do 14.30 v kanceláři ve sborovém
domě v Purkyňově ulici 535. 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 18. 12. ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 společné bohoslužby pro celý sbor, při nichž vystoupí děti s vánoční hrou
Michala Kitty „Vánoce na pumpě“. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě v úterý 6. 12. od 9.30 hod. Schůzky dětí v náchodském sborovém domě v pátky 2., 9. a 16. 12. od 17.30 h. Biblické hodiny na faře v Šonově ve středu 7. 12. a 14. 12. od 17.30
hod. Ve čtvrtek 22. 12. od 10.00. bohoslužby Střední školy sociální – Evangelické akademie ve sborovém domě. Sváteční bohoslužby: V sobotu 24. 12. štědrovečerní nešpory ve sborovém
domě v Náchodě od 15.00. Tentýž den „půlnoční“ v kostele v Šonově od 22.00. Na Hod Boží vánoční v neděli 25. 12. bohosluž-

GALERIE, CÍRKVE, SZDP
by ve sborovém domě v Náchodě od 9.00 a v Bohuslavicích nad
Metují v evangelickém kostele od 14.00 – obojí se slavením večeře Páně. V sobotu 31. 12. Rozloučení se starým rokem ve sborovém domě od 17.00 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 Tomáš Špác, mobil. 739 481 014,
Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hod.

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

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

Senior klub „Harmonie 2“

čtvrtek 1. 12. od 14 hod. „Vznešené krajiny, snímky z národních parků na Aljašce, v Kanadě, Kostarice a Arizoně“ – dokumentární film
středa 7. 12. od 15 hod. „Mikulášská zábava“, kterou pro své
členy pořádá ÚO diabetiků, k tanci a poslechu zahraje „FRČÍ“
– p. F. Čížek
čtvrtek 8. 12. od 14 hod. „Vánoční koncert“ žáků ZUŠ v Polici n. Met. pod vedením p. učitele Fialy – přijďte podpořit mladé talenty
čtvrtek 15. 12. od 14 hod. „Besídka dětí ZŠ Babí“, se kterými
připravila pro nás program p. učitelka Čejchanová
čtvrtek 22. 12. od 14 hod. „Vánoční posezení u stromečku“
s koledami Andree Rieu a jeho orchestru – nejen pro milovníky krásné hudby
čtvrtek 29. 12. od 14 hod. „Silvestrovská zábava“ – přijďte
se společně pobavit a rozloučit se starým rokem. Zahraje nám
„FRČÍ“ p. F. Čížek.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy Svazu důchodců.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.
Na vaše dotazy ohledně rekreací, wellness pobytů aj. odpoví v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí nebo ve čtvrtek od 15.30 do 16 hod.
p. Anna Poláková

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Přejeme všem našim členům a příznivcům pohodové vánoční svátky, veselého Silvestra a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a splnění všech přání.
Připravujeme pro Vás společné aktivity, které nám umožňuje dobrá spolupráce s Městským úřadem Náchod, NRZP ČR, tiskovým oddělením MěÚ, Městskou knihovnou, Městskou policií, Policií ČR, lékaři, penziony a domovy důchodců. Vzhledem
k většímu počtu našich členů jsme rádi za kladný přístup a pochopení personálu restaurací při pořádání našich akcí (Odas,
U Mílů, Sokolovna, hotel Elko, chata Prim v Deštné, U Nováků
v Řeš. Lhotě…).
Všem děkujeme za vstřícnost, které si velmi vážíme.
Za 295 členů přeje vše dobré pracovní skupina SZdP Náchod,
z.s.: Olga Frühaufová, Miroslav
Čiháček, Božena Řeháková, Otto
Volhejn, Josef Bartoš, Jiří Vondrouš, Alena Balážová, Drahoslav
Frühauf, Marie Bonková, Karel Sýkora.
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v prosinci 2016
Přejeme všem čtenářům a příznivcům knih, knihovny a čtení
pohodové a radostné prožití vánočních svátků.

Kurz dějin umění
6. 12. – Grafické techniky / Česká moderní grafika – Vysvětlení podstaty umělecké grafiky, jejích zákonů a seznámení s procesem vzniku grafického díla i s jeho úplnou technologií – technika
tisku z výšky, z hloubky a z plochy. Speciální grafické techniky
a ukázky děl známých českých grafiků (Václav Hollar, Julius Mařák, Karel Svolinský, Vojtěch Preissig, František Tavík Šimon, Jan
Konůpek, Josef Váchal, Josef Čapek, Emil Filla, Jiří Samek, atd.).
13. 12. – Techniky sochařského umění / České sochařství
19. a počátku 20. století – Seznámení se s jednotlivými technikami modelování, odlévání v sádře, odlévání modelů v bronzu
a jiných kovech, tesání soch v mramoru a kameni, řezání ve dřevě, sochařské realizace v jiných materiálech (slonovina). V závislosti na technologickém zpracování objasnění termínů socha, skulptura, reliéf.

Kurz trénování paměti

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v pondělí 5. prosince v dopoledních hodinách.

Výstavy
Studovna
ADVENTNÍ VÝSTAVA SPOLKU SANA
Od 26. listopadu do 3. prosince. Keramika, šátky, šperky, mýdla,
výrobky ze dřeva, vlny, drátků, proutí, vánoční dekorace. Začíná advent, přijďte se inspirovat a udělat si radost.
VLADIMÍRA JÍCHOVÁ: MŮJ SVĚT
Výstava mandal potrvá do 31. ledna. Zveme vás na vernisáž, která se uskuteční v pondělí 5. prosince v 17 hodin.

Již šestým rokem pro vás připravujeme kurz trénování paměti pod vedením zkušené lektorky Aleny Naimanové. Přihlásit se
mohou absolventi loňského kurzu, ale i noví účastníci. Kurz začne v lednu a bude mít celkem 10 lekcí. Cena celého kurzu je
300 korun. Přihlášky přijímáme ve studovně. Rozpis lekcí bude
upřesněn.

Čteme přes koleno
Babičky, dědové, děti! Pojďte s námi vyzkoušet novou čtenářskou hru, kterou jsme pro vás
vymysleli. Chceme přispět k lepšímu pochopení života dnešních a minulých generací, nabídnout vám podnět a možný obsah k trávení společného času, upevnit vzájemné vztahy
a podpořit společné čtení a čtení vůbec. O co jde? Dítě a prarodič (ne nutně biologický) čtou současně knihy, které si navzájem doporučí. Alespoň jeden z nich je čtenářem MK Náchod. Dvojice hraje jako tým, má společnou herní kartu,
na kterou sbírá razítka za přečtené knihy. Přečtenou knihu
každý hráč krátce zhodnotí. Pro všechny účastníky připravíme tři společná setkání s překvapením (březen, září, listopad).
Hru jsme připravili v rámci akce Čtenář roku 2017. Potrvá od
1. prosince 2016 do 2. listopadu 2017. Přihlášky přijímáme v oddělení pro děti. Tam také vysvětlíme podrobná pravidla.
Záštitu nad hrou převzal spisovatel Miloš Kratochvíl, patron našeho dětského oddělení.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)

Dětské oddělení
Výstava výtvarného kroužku
7. prosince. 2016 v 15 hodin bude výstava otevřena vernisáží
s úvodním slovem Petry Dočkalové a s krátkým kulturním programem dětí. Vystavené práce velmi mladých výtvarníků si můžete prohlédnout do konce roku 2016.
Hala
VÁNOČNÍ VÝSTAVA		
Ve dnech 5.–9. prosince se přijďte podívat na ukázky tvorby studentů Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí,
obor aranžér. Studenti budou aranžování předvádět a jejich výrobky bude možno zakoupit.
DĚTI DĚTEM
Již tradiční vánoční výstavu Déčka Náchod můžete zhlédnout
od 12. do 16. prosince.
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová,
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka.
Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Grafická úprava Creopress, Tisk D.R.J Resl. Číslo 12/2016 vychází 1. 12. 2016. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změny
v programech zodpovídají pořadatelé jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané příspěvky pořídila redakce. Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo
náměstí 40, 547 61, tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 18. 11. 2016. Uzávěrka prosincového čísla bude 11. 12. 2016
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prosinec
PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V PROSINCI 2016 NAJDETE NA STRANĚ 26 NZ

1. čtvrtek pouze v 19.15 hod.

PLANETÁRIUM

1. čtvrtek, 2. pátek pouze v 17 hod.
3. sobota, 4. neděle ve 13 a v 15 hod.
5. po, 6. út, 7. st. pouze v 17 hod.
3. sobota pouze v 17 hod.

ANDĚL PÁNĚ 2

Jste připraveni uvěřit? Nikdy nevíte, co je psáno ve hvězdách… Příběh dvou sester, v mysteriozním dramatu, které vám odhalí i to, co sami sobě nechceme ani přiznat. V hlavních rolích Natalie
Portman, Lily–Rose Depp a Emmanuel Salinger. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let
Láska pozemská i láska pekelná… Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Další osudy anděla (poplety) Petronela a čerta (a věčného pokušitele) Uriáše, kteří musí šupem na svět najít jablko Poznání a přinést zpátky. Režie Jiří Strach. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

J. K. Rowlingová Vás zve do nové epochy kouzelnického světa! Rodinné fantasy, uváděné v českém znění. Vstupné 150 Kč (děti 130 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let
3. sobota pouze v 19.30 hod.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Když začít žít nový život, tak od základů! Skvělá komedie o tom, co se stane, když jeden hyperaktivní starosta nastěhuje mladou a pohlednou rozvedenou učitelku do společného domu s nerudným
hrobníkem, který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“? Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
4. neděle pouze v 17 hod.

POHÁDKY PRO EMU

Začíná hra na lásku… Ale jak skončí? I zázraky se však občas dějí. Romantický příběh, zasazený do předvánoční Prahy, který sází na humor, lásku a naději, které v životě tolik potřebujeme. V hlavních rolích Anna Geislerová, Ondřej Vetchý a Ema Švábenská. Režie Rudolf Havlík. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
4. neděle pouze v 19.15 hod.
5. pondělí pouze v 19.15 hod.
6. úterý pouze v 19.15 hod.

SANTA JE POŘÁD ÚCHYL!

7. středa pouze v 19.15 hod.

TENKRÁT V RÁJI

Na šťastné a ********né Vánoce! Pokračování divácky úspěšné, nekorektní vánoční komedie, ve které odpudivě neodolatelný kasař Willie – alkoholik a pořád děvkař – je už zase na dně a znovu tedy
obléká santovský oblek a neochotně spojí síly s bývalým parťákem, aby na Vánoce vykradli centrálu zkorumpované chicagské charity… Billy Bob Thornton je zpět v jedné ze svých nejlepších filmových rolí. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Jedno lano, jeden cíl... a jedna cesta ke svobodě. Spojila je láska ke skalám a rozdělila je láska k jedné ženě. Film podle skutečných událostí spisovatele a scenáristy Josefa Urbana, volně vypráví příběh dramatického osudu českého horolezce Josefa Smítky a jeho druhů … Hrají Vavřinec Hradilek, Vica Kerekes, Petr Šmíd, Jan Budař, Miroslav Etzler, Ondřej Havelka a další. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

8. čtvrtek pouze v 17 hod.
10. sobota pouze v 16 hod.
12. pondělí pouze v 19.15 hod.

PAŘBA O VÁNOCÍCH

9. pátek, 11. neděle pouze v 17 hod.
10. sobota pouze ve 14 hod.

ANDĚL PÁNĚ 2

11. neděle pouze v 15 hod.

LICHOŽROUTI

9. pátek jen v 19.15 hod. – 2D VERZE
11. neděle jen v 19.15 hod. – 3D VERZE
13. úterý jen v 19.45 hod. – 2D VERZE
12. pondělí pouze v 17 hod.

UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY

Jak zachránit situaci? Velkolepým vánočním večírkem! Komedie o tom, co všechno se stane, když se ale večírek poněkud vymkne z rukou… V hlavních rolích Jennifer Aniston a Jason Bateman. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Láska pozemská i láska pekelná… Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Režie Jiří Strach. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
Držte a hlídejte si ponožky! O radostech a strastech zlodějů ponožek – Lichožroutů a jejich soužití s námi lidmi, natočený podle bestselleru spisovatele Pavla Šruta. Rodinný dobrodružný animovaný film pro celou rodinu. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Chraň pokrevní linii… Další pokračování úspěšné filmové série, o osudech upíří smrtonošky Selene, která se brání nemilosrdným útokům jak ze strany lykanů, tak i upířího rodu, který ji zradil.
V hlavní roli akčního hororu Kate Beckinsale. České titulky. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY

Příběh skutečného vojáka, který se během války stal hrdinou bez jediného výstřelu… Neobyčejný příběh o odvaze a obětavosti, příběh o muži, který se stal legendou. České titulky. Vstupné 110 Kč.
Doporučená přístupnost: od 12 let.
14. středa pouze v 17 hod.
17. sobota pouze v 15 hod.
15. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
19. pondělí pouze v 19.30 hod.
16. pátek pouze v 19.30 hod.

ANDĚL PÁNĚ 2

Láska pozemská i láska pekelná… Další osudy anděla (poplety) Petronela a čerta (a věčného pokušitele) Uriáše, kteří musí šupem na svět najít jablko Poznání a přinést zpátky. Režie Jiří Strach. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

INKARNACE

Víra nás opustila… Napínavý hororový příběh od tvůrců „Insidious“ a boj s ďábelským protivníkem, který je mnohem silnější, než se čekalo. V hlavních rolích Carice van Houten a Aaron Eckhart.
České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

Rodinný stav: Víc než komplikovaný… Další osudy celoživotní průšvihářky, která nepřestává doufat, že se k ní štěstí konečně postaví čelem. Renée Zellweger, Colin Firth a Patrick Dempsey v hlavních rolích romantické komedie, ve které hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
15. čt. jen v 0.01 hod. 2D+TIT.
15. čt., 19. po., jen v 17 hod. 3D+DAB.
16. pá., 21. st. jen v 17 hod. 2D+DAB.
17. so. jen v 19.15 hod. 3D+DAB.
18. ne. jen v 18.30 hod. 3D+TIT.
20. út. jen v 18.45 hod. 2D+TIT.
22. čt. jen v 17 hod. 3D+DAB.
23. pá. jen v 19.45 hod. 2D+DAB.
18. neděle pouze ve 13.15 hod.

ROGUE ONE: STAR WARS STORY

20. úterý pouze v 17 hod.

ČERVENÁ ŽELVA

21. středa pouze v 19.30 hod.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT

J. K. Rowlingová Vás zve do nové epochy kouzelnického světa! Co všechno se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou
z kufříku? České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
Magický filmový sen o životě v ráji – to je animovaný film beze slov, srozumitelný napříč generacemi i kontinenty, který získal v Cannes Zvláštní cenu v sekci Un Certain Regard, je prvním počinem
kultovního japonského studia Ghibli s evropskou koprodukcí. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Když začít žít nový život, tak od základů! V hlavních rolích komedie (od tvůrců filmu Ženy v pokušení“ a „Muži v naději“) Petra Hřebíčková a Ondřej Vetchý, v dalších rolích Miroslav Táborský, Jiří
Langmajer, Václav Postránecký, Ondřej Malý, Tereza Kostková, Jenovéfa Boková a Pavla Tomicová. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

22. čt., 28. st. pouze v 19.30 hod.
23. pá., 25. ne. pouze v 18 hod.
24. so. ŠTĚDRÝ DEN pouze ve 13 hod.
26. pondělí pouze v 19.15 hod.

MANŽEL NA HODINU

23. pá. ve 14 hod., 25. ne v 16 hod.
27. út. v 17 hod., 28. st. v 15 hod.
23. pátek pouze v 16 hod. 3D
24. sobota ŠTĚDRÝ DEN v 10 hod. 2D
27. úterý pouze v 15 hod. 2D
29. čtvrtek pouze v 15 hod. 3D

ANDĚL PÁNĚ 2

26. pondělí pouze v 17 hod.

27. úterý pouze v 19.15 hod. 3D+TIT.
28. středa pouze v 17 hod. 2D+DAB.

29. čtvrtek pouze v 19.30 hod. 3D
30. pátek pouze v 17 hod. 2D

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Akční dobrodružná podívaná – první z nové série samostatných filmů odvozených od původních Hvězdných válek. Příběh Rogue One: Star Wars Story vypráví o skupině netradičních hrdinů – povstalců, které spojí odvážný a zdánlivě nesplnitelný úkol: pokusit se získat plány mocné zbraně nepřátel, Hvězdy smrti. Na časové ose vesmírné ságy se děj odehrává před událostmi známými z filmu Epizoda IV – Nová naděje. Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Mládeži přístupný.

Úspěšná komedie Hodinový manžel má své pokračování! Čtyři oblíbení „hodinoví manželé“ jsou zpět – David Matásek, David Novotný, Bolek Polívka a Lukáš Latinák znovu v laskavé komedii o zkrachovalých hráčích vodního póla… V dalších rolích Eva Holubová, Zdena Studénková, Zuzana Norisová, Jana Stryková, Simona Babčáková a Norbert Lichý. Režie Tomáš Svoboda. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Láska pozemská i láska pekelná… Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Režie Jiří Strach. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

ZPÍVEJ

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Velkolepá pěvecká soutěž, jakou svět ještě neviděl. A stejně velkolepé je pestré složení zvířecích soutěžících… Animovaná rodinná komedie od tvůrců Mimoňů a Tajného života mazlíčků, tentokrát
s příběhem, který vám pohladí nejen duši, ale i uši… České znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

POHÁDKY PRO EMU

Začíná hra na lásku… Ale jak skončí? I zázraky se však občas dějí. Romantický příběh, zasazený do předvánoční Prahy, který sází na humor, lásku a naději, které v životě tolik potřebujeme. V hlavních rolích Anna Geislerová, Ondřej Vetchý a Ema Švábenská, v dalších rolích Vilma Cibulková, Anna Polívková, Jiří Dvořák, Marek Taclík, Oldřich Vlach, Jana Bernášková a Petr Čtvrtníček. Režie
Rudolf Havlík. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

ROGUE ONE: STAR WARS STORY

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

PASAŽÉŘI

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Akční dobrodružná podívaná – první z nové série samostatných filmů odvozených od původních Hvězdných válek. Příběh Rogue One: Star Wars Story vypráví o skupině netradičních hrdinů – povstalců, které spojí odvážný a zdánlivě nesplnitelný úkol: pokusit se získat plány mocné zbraně nepřátel, Hvězdy smrti. Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D
verze 130 Kč. Mládeži přístupný.
Existuje důvod, proč se vzbudili… Jennifer Lawrence a Chris Pratt coby dva pasažéři vesmírné lodi, která je má dopravit na jinou planetu, kde by měli začít nový život. Když je jejich hibernační kóje za záhadných okolností probudí o 90 let dříve, než loď dosáhne svého cíle, mění se jejich rutinní cesta v souboj o přežití… Napínavé sci–fi, drama i romance, uváděné s českými titulky.
Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

30. pátek pouze v 15 hod.

TROLLOVÉ

31. sobota ve 13 hod. – SILVESTR

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ

Najdi svoje štěstí… Animovaná dobrodružná rodinná komedie od tvůrců filmu „Shrek“. České znění. Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.
Speciální silvestrovské uvedení nejúspěšnějšího animáku roku 2016! Chcete vědět, co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Dokonalá rodinná komedie od autorů filmových hitů „Já, padouch“ a „Mimoni“. Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 50 Kč. Mládeži přístupný.

Mimořádná předpremiéra filmu!!!
31. sobota pouze v 15 hod. – SILVESTR VŠECHNO NEBO NIC
ČESKÝ Deník Bridget Jonesové? Komediální i romantický příběh dvou pohledných třicítek (nerozlučných kamarádek), z nichž jedna přitahuje muže jako magnet, a ta druhá je praktická se smyslem
pro zodpovědnost… Táňa Pauhofová a Klára Issová v hlavních rolích komedie, natočené podle bestselleru Evity Urbaníkové, v dalších rolích Michal Zebrowski, Pawel Delag, Ondřej Sokol, Petr Vaněk,
Ľuboš Kostelný, Zuzana Kronerová, Luděk Sobota, Jan Budař, Vlastina Svátková a Petra Hřebíčková. Režie Marta Ferencová (mj. film „Řachanda“). Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
29. čtvrtek pouze v 17 hod. 2D
30. pátek pouze v 19.30 hod. 3D
LEDEN 2017: 1. neděle v 18 hod. 2D
2. pondělí pouze v 17 hod. 3D
3. úterý pouze v 19.15 hod. 3D
4. středa pouze v 17 hod. 2D
1. neděle pouze v 16 hod.

ASSASSIN’S CREED

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Osud ti koluje v žilách… Akční dobrodružný film o staletém boji mezi asasíny, templáři a španělskými inkvizitory. Dobrodružství o tom, jak se vrátit v čase a prožít vzpomínky předků, které byly dosud ztracené v minulosti – přímo do Granady a Seville v období španělské inkvizice v 15. století… Film vznikl na základě stejnojmenné slavné herní série a vedle Michaela Fassbendera ve filmu uvidíte Marion Cotillard, Jeremy Ironse či Brendana Gleesona. České titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MANŽEL NA HODINU

Úspěšná komedie Hodinový manžel má své pokračování! Čtyři oblíbení „hodinoví manželé“ jsou zpět – David Matásek, David Novotný, Bolek Polívka a Lukáš Latinák znovu v laskavé komedii o zkrachovalých hráčích vodního póla… V dalších rolích Eva Holubová, Zdena Studénková, Zuzana Norisová, Jana Stryková, Simona Babčáková a Norbert Lichý. Režie Tomáš Svoboda. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

2. března /2017

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

JEDLÍCI ČOKOLÁDY
14. dubna /2017

17. března /2017

Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec

PRÁSKNI DO BOT

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

DAN BÁRTA &

ROBERT
BALZAR TRIO

3. května /2017

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

SMOLÍKOVI
16. května /2017

Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec

RŮŽE PRO ALGERNON
24. června /2017
Naši významní partneři:

Předprodejní místa kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí 2016/2017
Náchod
Cest. agentura Machová Náchod
Kamenice 144
tel.: 491 420 420
Náchod
IC Náchod
Masarykovo nám. 1
tel.: 491 426 060

vstupenky online

Broumov
IC Broumov
Mírové nám. 56
tel.: 491 524 168

Hronov
Cest. agentura Martincová Hronov
Jiráskova 320
tel.: 606 111 413

Teplice nad Metují
IC Teplice nad Metují
Horní 13
tel.: 491 581 197

Dobruška
IC Dobruška
Nám. F. L. Věka 32
tel.: 494 629 58

Česká Skalice
IC Česká Skalice
T. G. Masaryka 33
tel.: 491 453 870

Nové Město nad Metují
IC Nové Město nad Metují
Husovo nám. 1225
tel.: 491 472 119

Trutnov
IC Trutnov
Krakonošovo nám. 72
tel.: 499 818 245

Jaroměř
IC Jaroměř
Nám. ČSA 16
tel.: 491 847 220

Červený Kostelec
IC Červený Kostelec
5. května 603
tel.: 498 100 657

Police nad Metují
IC Police nad Metují
Masarykovo nám. 75
tel.: 491 421 501

Úpice
IC Úpice
Dr. A. Hejny 133
tel.: 499 882 329

Kupvstupenku.cz
Vstupenky na kulturní sezónu Náchodský SWING uvádí budou k dispozici v předprodeji na www.kupvstupenku.cz
a na našich kontaktních místech (viz seznam). Při platbě kartou nebo převodem si můžete vstupenku vytisknout v teple domova,
případně si ji nechat zaslat na chytrý mobilní telefon prostřednictvím aplikace Cool Ticket.

www.nsuvadi.cz

5 Kč z každé prodané vstupenky je
věnováno Nadaci Pomocné tlapky
Graﬁka a DTP: Jan Záliš — www.pinstudio.cz

Zámek - Nové Město nad Metují

CHANTAL POULLAIN

