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Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

BERÁNEK NÁCHOD a.s.
Sobota
1. prosince 2018
v 19.00 hodin

Neděle
2. prosince 2018
v 18.30 hodin

Úterý
4. prosince 2018
v 19.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT 2018

4. koncert ab. cyklu - skupina „K“

prosinec 2018

Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
host: Ludmila Peterková – klarinet
Josef VLACH - dirigent,
Pěvecký sbor Dalibor Hronov - Zuzana Meierová Genrtová - sbormistr
Pěvecký sbor HRON Náchod - Ing. Vlastimil Čejp - sbormistr,
Program: W. A. Mozart - Mozartův klarinetový koncert A dur, Bedřich Smetana - kantáta Píseň česká a Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěsta
Předprodej již probíhá

Vstupné: 110 Kč, 100 Kč, 90 Kč

ADVENTNÍ KONCERT MĚSTA NÁCHODA

Účinkuje: Koletova hornická hudba
Host: Varhan Orchestrovič Bauer - skladatel, dirigent a muzikant

Divadlo Pod Palmovkou Praha

Marc Norman, Tom Stoppard a Lee Hall:

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

Vstupné zdarma

4. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

Režie: Michal Lang
V hlavních rolích: Tomáš Dianiška, Kamila Trnková a Jan Teplý
Romantická komedie o lásce a divadle
Mladý básník a dramatik Will Shakespeare musí co možná nejdříve dokončit svou novou hru, nedostává se mu ale sil ani inspirace. Múzou se mu po náhodném setkání, které jako by vypadlo ze Shakespearových
slavných her, stane mladá a krásná Viola.
Předprodej již probíhá

Čtvrtek
6. prosince 2018
v 9.30 hodin

Čtvrtek
6. prosince 2018
v 18.00 hodin

Neděle
9. prosince 2018
v 19.00 hodin

Středa
12. prosince 2018
v 17.00 hodin

Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

Společnost Starý návrat uvádí pro střední školy, II. stupeň ZŠ a další zájemce

TAJEMSTVÍ BOŽENY NĚMCOVÉ
Nevšední propojení divadla, hudby a literatury

Omezený počet vstupenek v předprodeji od 20. listopadu 2018

Vstupné: 55 Kč

Akce se koná ve vinárně Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Co vypovídají matriky o našich předcích“
Besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda.
Každý z nás by se určitě rád dověděl, kdo byli jeho předkové, co asi dělali, jak žili. Na mnohé z těchto otázek již dnes odpověď nenajdeme, avšak můžeme si pohovořit o tom, jaké základní poznatky nám mohou sdělit matriky.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.

Vstupné: 30 Kč

ADVENTNÍ KONCERT

Účinkují: Anna Julie Slováčková, Josef Vágner, Michaela Nosková a Michaela Gemrotová
Předprodej v MIC Náchod, tel.: 491 426 060

ZUŠ Náchod vás srdečně zve na svůj tradiční vánoční koncert s názvem

PŘED NAŠÍ, ZA NAŠÍ ZUŠ NÁCHOD
Koncert na motivy klasické ruské pohádky o Mrazíkovi.

Předprodej bude zahájen 3. 12. 2018 v ZUŠ Náchod.

Vstupné: 80 Kč

Nordproduction

Čtvrtek
13. prosince 2018
v 19.00 hodin

Úterý
18. prosince 2018
v 19.00 hodin

Ivan Vyskočil:

PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU

Předprodej již probíhá

Vstupné: 260 Kč, 240 Kč, 220 Kč

VÁNOČNÍ KOMETA
PETR KOLÁŘ s komorním doprovodem
Předprodej již probíhá

VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE S ORCHESTREM

Čtvrtek
20. prosince 2018

ADVENTNÍ KONCERT

v 19.00 hodin

4. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

Režie: Ivan Vyskočil
Hrají: Ernesto Čekan, Jarmil Škvrna, Veronika Arichteva, Antonín Duchoslav a Anna Kulovaná
Zcela srozumitelná divadelní komedie, která potěší oko i duši.
Děj se odehrává na jednom hradě. Vrtochy pána hradu přivádí jeho samého do komických situací při touze po výměně ženy, kterou si přivedl v nedávné době na sídlo. Vynikající herecké výkony
umocní kolektiv herců a mistrovské režijní zpracování.

Středa
19. prosince 2018
v 16.30 a v 19.30 hodin

Vstupné: 250 Kč

Hosté programu: Pavla Břínková, Václav Marek, Adina Sivoková, Jan Doskočil, Eliška Průšová a Patrik Mojžíš
Předprodej již probíhá

Vstupné: 270 Kč, 250 Kč, 230 Kč

Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč

Účinkují: Smíšený sbor Kácov a Dětský sbor CANTO

Předprodej v MIC Náchod, tel.: 491 426 060

Vstupné: 250 Kč

Další akce v prosinci v Městském divadle Dr. Josefa Čížka:
Sobota 8. prosince 2018 ve 20.00 hodin
Sobota 15. prosince 2018 v 19.30 hodin
Sobota 21. prosince 2018 v 20.00 hodin

Maturitní ples - Academia Mercurii
Maturitní ples - SPŠ stavební a Obchodní akademie Náchod
Maturitní ples - Střední škola průmyslová, textilní polygrafická,

Centrum Velké Poříčí

Vánoční dárky:
Středa 16. ledna 2019

Rhapsodie v modrém pokoji

Pondělí 11. února 2019

DEŠTIVÉ DNY

Čtvrtek 14. února 2019

Dermacol NO NAME Acoustic tour 2019

Čtvrtek 9. května 2019

LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK

Ondřej Havelka a Melody Makers

- Divadlo Ungelt
- hrají: Richard Krajčo a David Švehlík

Předprodej od 3. prosince 2018

Předprodej od 10. prosince 2018

Předprodej od 5. prosince 2018

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 360 Kč

Vstupné: 390 Kč, 370 Kč, 350 Kč

v prodeji přes www.ticketmaster.cz

Vstupné: 890 Kč, 870 Kč, 850 Kč

MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC Hronov, tel.: 491 483 646, IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119, IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 a RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.

www.beraneknachod.cz

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

ÚVODNÍK

Vážení a milí Náchoďáci,

Náchodský zpravodaj
prosinec 2018
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další rok se chýlí ke konci a před námi
se otevírají poslední dny roku 2018. Tyto
toužebně očekávané prosincové dny s sebou každoročně přináší nejen napjaté
chvíle spojené se sháněním dárků a překvapení pro naše blízké, ale i čas odpočinku, pohody a splněných přání. Kouzlo Vánoc se s přibližujícím Štědrým dnem snáší
na zem i do našich srdcí a vyvolává v nás
pocit pokory, sounáležitosti a lásky... Není
totiž nic krásnějšího než sledovat tu třpytivou jiskru v očích blízkých a dětí, když
s nimi sedíte u štědrovečerní večeře nebo
vánočního stromku a užíváte si atmosféru
okamžiku, kdy jste pohromadě a šťastní.
Na slavnostní notu Vánoc se můžete
naladit společně se svými blízkými a přáteli i u nás ve městě.
Velké množství kulturních akcí je
připraveno pro vaše nejmenší – o prvním adventním víkendu se mohou vydat do městské knihovny, kde jsou pro
ně v sobotu 1. prosince nachystány soutěže s dílničkou. Loutková scéna Dětem pro radost sehraje vždy v sobotu od
1. do 22. prosince představení Půjdem
spolu do Betléma. Pobavit se, zatančit
a zasoutěžit si budou moci děti na tradičních Sněhánkách, které se uskuteční
7. prosince na Masarykově náměstí. Tentokrát děti přivítá Olaf z pohádky Ledové království. Netradiční dílnu pořádá
15. prosince Galerie výtvarného umění.
Celá rodina si bude moci vyrobit šperk
z recyklovaných materiálů. Šperkem pak
můžete rovněž obdarovat své blízké. Vánoční hru s písničkami s dětmi a pro děti
připravila 16. prosince Církev bratrská.
Předvánoční koncert pořádá 1. prosince Státní zámek Náchod, na němž vystoupí studenti konzervatoře. Ve stejný
den můžete zavítat do Městského divadla
Dr. J. Čížka, kde zahraje Komorní orches-

tr Slávy Vorlové. I. adventní neděle bude
zahájena slavnostním rozsvícením vánočního stromu v 17 hodin na Masarykově
náměstí. Program bude pokračovat koncertem Koletovy hornické hudby s Varhanem Orchestrovičem Bauerem. O týden
později, 9. prosince, vás u vánočního stromu přivítají náchodské církve. Ve zdejším
divadle je také pořádán adventní koncert
se známými osobnostmi – Michaelou Gemrotovou, Michaelou Noskovou, Aničkou
Slováčkovou a Josefem Vágnerem. 18. prosince přijede do Náchoda Petr Kolář, jehož
vystoupení je příznačně nazváno „Vánoční kometa“. O den později, 19. prosince,
vystoupí v divadle orchestr Václava Hybše
s hosty Pavlou Břínkovou, Václavem Markem a dalšími. Dětský pěvecký sbor Canto a Smíšený pěvecký sbor Kácov zazpívají 20. prosince na charitativním koncertu,
jehož výtěžek bude věnován pro Stacionář Cesta v Náchodě. Na Štědrý den bude
odsloužena v kostele sv. Vavřince tradiční půlnoční mše. Do kostela se můžete vydat také na prohlídku betléma, jež je připravena na vánoční svátky. Také Základní
umělecká škola v Náchodě přichystala
množství koncertů a vystoupení, kterými hodlá svým posluchačům zpříjemnit
vánoční čas. Na Nový rok se již tradičně
setkáme při ohňostroji, který bude odpálen v 18 hodin. Příběh Ježíška ožije 6. ledna při ztvárnění Sdružení volného času
Déčko.
Podrobný přehled všech akcí včetně
termínů a časů zahájení najdete uprostřed tohoto zpravodaje.
Na setkání při některé z akcí se těší
a do nového roku 2019 přeje hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním i pracovním životě
Jan Birke, starosta města

Vedení

PF 2019

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

2019

1

2

ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města
12. listopadu 2018

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden
byl omluven. Číselný popis
u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o umístění reklamy na vánočním převěsu s firmou Trelleborg Bohemia, a.s., Hradec Králové.
8-0-0
RM schválila zveřejnění záměru vypůjčení části prostoru č. 104, která se nachází v prvním patře domu č.p. 1819 v ulici
Rybářská v Náchodě Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. od 1. 1. 2019
a záměru výpůjčky společenské místnosti
č. 139 o výměře cca 45 m2 v budově Harmonie II čp. 1819 v ul. Rybářská, a to 1x
za měsíc, za účelem konání skupinových
aktivit.
8-0-0
RM schválila zveřejnění záměru vypůjčení části prostoru č. 104, která se nachází v prvním patře domu č.p. 1819 v ulici
Rybářská v Náchodě, Centru pro integraci
osob se zdravotním postižením KHK, o.p.s.
od 1. 1. 2019 a zveřejnění záměru výpůjčky společenské místnosti č. 139 o výměře
cca 45 m2 v budově Harmonie II čp. 1819
v ul. Rybářská, a to 1x za měsíc, za účelem
konání skupinových aktivit.
8-0-0
RM revokovala usnesení ve věci výpovědi Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č. p.
276 v ulici Bartoňova v Náchodě a schválila vyhotovení dodatku k této smlouvě
s pokračováním nájemního vztahu k bytu
a nájemné ve výši 65 Kč/m 2 podlahové
plochy od platností od 1. 12. 2018. 8-0-0
RM revokovala usnesení z 10. 9. 2018
ve věci výpovědi nájemní smlouvy s tříměsíční výpovědní lhůtou uzavřené s organizací Spolek přátel vojenské historie –
6. prapor polních myslivců Náchoda. 8-0-0
RM revokovala usnesení ze dne 20. 11.
2017 týkající se ukončení nájemní smlouvy uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Náchod, z.s., dohodou k 31. 12. 2018
a schválila dohodu o trvání nájemní
smlouvy a nadále pokračování právních
vztahů sjednaných nájemní smlouvou.
8-0-0
RM schválila ukončení nájemní smlouvy s Muzeem Náchodska na pronájem nebytových prostor výstavní síně v domě
čp. 247 v Tyršově ulici k datu 31.12.2018
a uložila odboru správy majetku a financování uzavřít novou smlouvu o výpůjčce s účinností od 1. 1. 2019.
8-0-0
RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce,
a.s. Přípojková skříň a podzemní kabelové vedení nízkého napětí je umístěno pod
povrchem pozemkové parcely č. 2058/3,
č. 2058/40 a č. 2058/44 v Raisově ulici

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
o celkové délce 8 m. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou.
8-0-0
RM schválila smlouvu o zřízení věcného
břemene se společností GasNet, s.r.o. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného na stavební parcele č. 964 v Janáčkově ulici, jejíž součástí
je budova č. p. 803, která je v podílovém
vlastnictví města Náchoda a vlastníků bytových jednotek. Celková délka plynárenského zařízení je 6,21 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
8-0-0
RM schválila uzavření nájemní smlouvy v předloženém znění, kterou město Náchod přenechá do užívání část o výměře
40 m2 z pozemku p. č. 833/19 v k. ú. Náchod panu Jaroslavu Manychovi a Jaroslavu Lukášovi za účelem příjezdu ke garážím a to na dobu neurčitou s účinností
od 1. 12. 2018.
8-0-0
RM schválila zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v prvním poschodí budovy polikliniky o výměře cca
61 m2 na stavební parcele č. 2781/1 v ulici Němcové čp. 738, za účelem výkonu lékařské praxe.
8-0-0
RM schválila zveřejnění záměru pronájmu části nebytového prostoru o výměře
cca 1 m2 na stavební parcele č. 3208 v budově čp. 1845 v ulici Zámecká v Náchodě,
za účelem umístění a provozování nápojového automatu.
8-0-0
RM schválila záměru výpůjčky nebytového prostoru místnosti č. 241 o výměře
cca 23 m2 v budově čp. 1759 v ul. Pražská
v Náchodě, která bude využita pro kancelářskou činnost od 1. 1. 2019.
8-0-0
RM schválila zveřejnění záměru výpůjčky nebytového prostoru místnosti č. 245
o výměře cca 34 m2 v budově čp. 1759
v ul. Pražská v Náchodě, která bude využita pro kancelářskou činnost od 1. 1.
2019.
8-0-0
RM schválila čzveřejnění záměru výpůjčky nebytového prostoru místnosti
č. 235 o výměře cca 18 m2 v budově čp.
1759 v ul. Pražská v Náchodě, která bude
využita pro kancelářskou činnost od 1. 1.
2019 a zveřejnění záměru výpůjčky společenské místnosti č. 139 o výměře cca
45 m2 v budově Harmonie II čp. 1819 v ul.
Rybářská, a to 1x za měsíc, za účelem konání skupinových aktivit.
8-0-0
RM schválila zrušení věcných práv
na pozemcích p. č. 612/2, p. č. 612/3, p. č.
721/2, p. č. 612/6, p. č. 612/7 v k.ú. Náchod, a to na základě ustanovení smlouvy směnné se společností innogy Energo,
s.r.o., která bude vypracována městským
úřadem na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 5. 11. 2018.
8-0-0
RM revokovala usnesení ze dne 20. 11.
2017 týkající se ukončení nájemní smlouvy uzavřené s Okresním sdružením České unie sportu Náchod, z. s., dohodou
k 31. 12. 2018 a schválila dohodu o trvání nájemní smlouvy uzavřené s Okresním
sdružením České unie sportu Náchod,
z.s., a nadále pokračování právních vzta-

hů sjednaných nájemní smlouvou. 8-0-0
MěSSS Marie – nákup auta
8-0-0
RM schválila nákup vozidla Volkswagen
Caddy za 354 323 Kč pro MěSSS Marie
v roce 2019 a bere na vědomí, že o uvedenou částku bude ponížena vratka nevyčerpané dotace za rok 2018 realizovaná v lednu 2019.
Žádost o zábor veřejného prostranství
za účelem vystavení zboží před prodejnou
7-1-0
RM souhlasila s tím, aby byl umožněn prodej dle skutečně zabrané plochy
na adrese Kamenice před čp. 145, na pozemku č. 1921 za cenu 200 Kč/m2/den od
1. 1. 2019.
Žádost o čerpání fondu rezerv
a rozvoje
8-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 26 000 Kč a převod této částky
do provozních prostředků příspěvkové organizace MŠ Komenského. Finanční prostředky budou použity na provozní výdaje a vyrovnání rozpočtu.
Zřízení komisí rady města
8-0-0
RM zřídila tyto komise – pro obřady
a slavnosti, pro záměry města, dopravní,
výstavby a územního plánování, životního prostředí a čistoty města, kulturní,
sportovní, sociální, prevence kriminality,
lázeňskou, cestovního ruchu, školskou, letopiseckou a místopisnou, pro řešení budoucnosti areálu Tepny a komisi pro řešení Smart City Náchod.
Návrh na pověření členů zastupitelstva
obce vykonáváním občanských sňatků,
vítání občánků, výročí zlatých svateb
a jiných významných obřadů
7-1-0
RM souhlasila a pověřila následující členy zastupitelstva města Náchod konáním
občanských sňatků, vítání občánků a dalších slavnostních obřadů: Michala Kudrnáče, Bc. Tomáše Magnuska, MUDr. Editu
Novákovou, Petra Jiráska, Mgr. Radku Lokvencovou, Mgr. Martina Tesaře a Mgr. Denisu Pokornou.
Žádost ZŠ T. G. Masaryka Náchod o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
7-0-0
RM souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole
T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005
od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. v celkové výši 107 880 Kč v rámci
projektu Obědy pro děti.
Jmenování jednatele obchodní korporace Technické služby Náchod, s. r. o.8-0-0
RM jmenovala podle ustanovení § 102
odst. 2 písm. c) zákona o obcích pana Aleše Kolářského jednatelem obchodní společnosti Technické služby Náchod, s. r. o.,
od 1. 1. 2019.
RM uložila městskému úřadu vyhotovit
jmenovací listinu.
RM v působnosti valné hromady zvolila s účinností od 13. 1. 2019 členy dozorčí
rady: Ing. Pavlu Maršíkovou, Petra Jiráska
a Ing. Milana Marka.

PROSINEC
Smlouva o zajištění ohňostroje
dne 1. 1. 2019
8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o konání ohňostroje dne 1. 1. 2019 v 18.00 hodin na Masarykově náměstí v Náchodě
s firmou Fireworks service s. r. o., Praha 3 – Žižkov, pobočka Náchod, za celkovou částku 70 000 Kč vč. DPH a poskytnutí zálohy uvedené firmě ve výši 69 000 Kč
do 27. 11. 2018.
Plán rozvoje sportu
pro město Náchod – návrh
8-0-0
RM vzala na vědomí návrh znění Plánu rozvoje sportu pro město Náchod zpracovaný panem Mgr. Jakubem Popelkou,
Ph.D. Rada města Náchoda souhlasí s formulací vize rozvoje sportu a s navrženými prioritami a opatřeními k naplnění
této vize dle přílohy. Rada města Náchoda
ukládá zpracovateli dokumentu dokončit
kapitolu „Sportovní infrastruktura“, připojit projektové listy k jednotlivým opatřením v návrhové a implementační části
dokumentu a celý dokument finalizovat
tak, aby mohl být předložen k projednání Radou města Náchoda dne 26. 11. 2018.
Žádost o příspěvek do projektového
fondu Kladského pomezí
8-0-0
RM schválila záměr poskytnutí jednorázového finančního příspěvku do projektového fondu Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s. ve výši 100 000 Kč včetně
zahrnutí této finanční částky do návrhu
rozpočtu města Náchoda pro rok 2019.
Prodloužení vodovodního řadu
pro RD na Pavlišově
8-0-0
RM souhlasila s podáním žádosti představenstvu VAK Náchod a.s. o schválení možnosti financování a následného
provozování vodovodního řadu pro RD
na Pavlišově a se zařazením 300 tis. Kč
do rozpočtu města Náchoda na rok 2019
na půjčku pro VAK Náchod, a.s. na zajištění a realizaci stavby vodovodního řadu
na Pavlišově.
Příjezdová komunikace
na Pavlišově
8-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu připojení místní komunikace a omezení užívání nemovitosti s příspěvkovou organizací Správa silnic
Královéhradeckého kraje na stavbu „Připojení místní komunikace v k.ú. Pavlišov“
v předloženém znění.
Žádost občanského sdružení Klub SUN
Náchod, dětský klub HOPSÁČEK 8-0-0
RM souhlasila s umístěním plakátů výhradně na pevném kartonu o velikosti A2
mimo povolené výlepové plochy dle rozpisu míst uvedených v žádosti a s výjimkou
z povinnosti složit kauci ve výši 5.000 Kč.

TELEGRAFICKY:

RM schválila na návrh škodní a likvidační komise ze dne 30. 10. 2018 vyřazení
a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000
Kč/kus dle návrhu a doporučila zastupitelstvu města schválit vyřazení a fyzickou li-

ZPRÁVY Z RADNICE
kvidaci dlouhodobého hmotného majetku
v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu.		
8-0-0
RM schválila uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo zpracování „Změny č.
1 Územního plánu Náchod“ se zhotovitelem REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové.
8-0-0
RM nedoporučila svolání mimořádné
valné hromady VAK Náchod a. s. 8-0-0

Rada města 19. listopadu 2018

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl omluven.
Jednání proběhlo za účasti zastupitelů, kteří diskutovali o návrhu rozpočtu
na rok 2019, který bude schvalovat Zastupitelstvo města Náchoda na svém jednání 10. 12. 2018.
Návrh rozpočtu 2019
RM doporučila přijmout tento návrh
na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet
města Náchoda na rok 2019 členěný dle
kapitol včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:
1. finančními prostředky z minulých let
v objemu 38 mil. Kč
2. smluvně zabezpečeným krátkodobým revolvingovým úvěrem v objemu 30 mil. Kč
3. smluvně zabezpečeným střednědobým revolvingovým úvěrem přecházejícím z roku 2018 v objemu 28,682 mil. Kč
4.smluvně zabezpečeným střednědobým
úvěrem 2019/2020 v objemu 68,8 mil. Kč.
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že
se rozpočtová opatření v plné výši stávají
součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok, pokud rada nerozhodne jinak.
Provedená rozpočtová opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva budou předložena v konkrétních částkách
a dána zastupitelům na vědomí na nejbližším zastupitelstvu.
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že
rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu (v plné
výši) se stávají součástí rozpočtu města
na běžný rozpočtový rok po písemném
doručení, pokud rada města nerozhodne
jinak. Na nejbližším Zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí.
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019–2023
RM doporučila zastupitelstvu města
schválit Střednědobý výhled rozpočtu
na období 2019-2023 dle návrhu.
Střednědobý plán investic na období
2019-2022
RM schválila předložený střednědobý
plán investic na období 2019–2022 a ukládá jej odboru SMF zanést do návrhu rozpočtu 2019.

Rozpočtová opatření od 10. 9. 2018
RM schválila rozpočtová opatření č. 103
a č. 104 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí daná rozpočtová opatření
Střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty za PO města Náchoda
RM doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové výhledy rozpočtu za příspěvkové organizace města Náchoda.

Stavba „Malých lázní“
pozastavena, město bude
vybírat nového dodavatele
V listopadu loňského roku byla zahájena stavba repliky Malých lázní s kolonádou a novými pítky v Náchodě-Bělovsi.
Aktuálně však byla stavba pozastavena,
protože dodavatel stavby firma GREEN
PROJECT, s.r.o., Průhonice, bohužel z kapacitních důvodů nestíhá dokončit stavbu ve stanoveném termínu.
„S firmou proto nyní jednáme o odstoupení od smlouvy se všemi náležitostmi, které s tímto aktem souvisí,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka a dodal:
„Současně probíhá revize a zabezpečení
stavby tak, aby nedošlo k jejímu poškození během zimních měsíců a abychom
mohli vypsat nové výběrové řízení na dodavatele stavby, který bude moci co nejdříve pokračovat a dílo dokončit.“
„Termín dokončení z hlediska dotačního titulu ohrožen není, protože byl na žádost jiného z partnerů projektů (Duszniky-Zdrój) již před časem prodloužen
do dubna roku 2020. Naším záměrem je
i přes nastalé komplikace projekt Malých
lázní dokončit v 1. pololetí příštího roku,
jak bylo avizováno. Vše se bude odvíjet
od výběru nového dodavatele,“ uvedl starosta Jan Birke.
Souběžně se stavbou vily Komenský
s navazující kolonádou probíhá od srpna
také výstavba minerálkovodu, který bude
sloužit k dovedení minerální vody z vrtů
Běla a Jan do veřejných pítek v Malých lázních. Dodavatelem těchto stavebních prací je firma Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí,
která provádí práce dle harmonogramu
a stavbu dokončí do konce listopadu.
Projekt obnovy Malých lázní v Náchodě-Bělovsi je součástí projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS a počítá s vybudováním
nových přípojek, stavbou repliky původního objektu a lázeňské kolonády s prameníky minerální vody a vodními prvky. Lázeňská kolonáda bude obsahovat celkem tři
prameníky, každý se čtyřmi výtoky pro stáčení do lahví. U kolonády je navrženo zimní
pítko a odpočinkový prostor s dekorativním
vodním prvkem. V přízemí budovy se počítá
s provozem bistra/kavárny, v 1. patře vznikne expozice.

***
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KRONIKA, NOVÁ KNIHA

KRONIKA

narození a svatby v říjnu

V říjnu 2018 se narodilo:
17 náchodských občánků

Byli oddáni v říjnu:
5. 10. Vladimír Jirásko, Náchod
Jana Hořčicová, Náchod

Nová knížka
o méně známé
náchodské historii

Světový den laskavosti s Aktiváčkem Jizbice
V úterý 13. listopadu 2018 se konal
Světový den laskavosti. Kladete si otázku, jak tento den prakticky oslavit? Nabízí se například uklidit okolí svého bydliště či školy, uspořádat sbírku starého
oblečení, finančně podpořit zvířecí útulek
či udělat jen tak radost třeba seniorům.
A tohoto nápadu se zhostil všesportovní
kroužek dětí Aktiváček z Jizbice pod vedením Dominiky Poláčkové a Renaty Máslové. Obě vedoucí společně s dětmi uspořádaly v úterní podvečer setkání jizbických
seniorů ve společenské místnosti nad hasičskou zbrojnicí. Účast byla velmi hojná. Sešli se nejen všichni mladí členové
kroužku, ale především 18 seniorů, kteří napjatě vyčkávali, co se vlastně bude
dít. Po společném přivítání zatančily děti
jeden tanec ze svého repertoáru. Poté se
senioři společně s dětmi rozdělili do dvou
týmů a vymýšleli kvízy, které vzájemně
vyřešili. Zažili u toho spoustu legrace.

Dospělí si vychutnali kávu, čaj a zákusky, které připravily hlavně děti. Na závěr si všichni společně zazpívali písničku
z filmové pohádky Nesmrtelná teta a vyfotografovali se. Velké poděkování patří
organizátorkám, dětem, které byly velmi
laskavé a bezprostřední, seniorům za to,
že přijali pozvání, i Martinu Kubelkovi,
majiteli místní Pivnice, který pro seniory
věnoval poukázky v hodnotě 400 Kč. Tato
akce se velmi vydařila, oběma generacím
se moc líbila a všichni se shodli na tom, že
není třeba vyčkávat celý rok na další Světový den laskavosti. Vždyť takovou akci
lze uspořádat kdykoliv. Po vzájemné domluvě se příští setkání uskuteční na jaře.
Děti na Jizbici se však těší již nyní na začátek prosince, kdy je opět navštíví sv. Mikuláš se svou družinou. I tady vystoupí
Aktiváček se zajímavým programem.
B. Majerová – kronikářka Jizbice

Historik Richard Švanda představil
15. Listopadu v hotelu U Beránka novou
knížku s názvem „Střípky z méně známé
náchodské historie“. Na téměř 230 stranách se čtenáři dozvědí zajímavosti o významných osobnostech, o kterých se doposud téměř nepsalo, o událostech dávno
zapomenutých a mnoha jiných historických momentech, vztahujících se k historii města Náchoda a jeho okolí. Řada
z nich byla tématem populárních besed
v hotelu U Beránka v Náchodě, které zde
Richard Švanda ve spolupráci s vedením
hotelu a divadla pořádal.

Pozvánka Jizbice
7. 12. 2018

Další besedy o zajímavé historii
Také pro rok 2019 připravil Richard Švanda ve spolupráci s hotelem U Beránka v Náchodě řadu zajímavých besed na historická témata vztahující se k Náchodu a jeho
okolí. A co nás čeká v lednu 2019?

10. 1. 2019
Poznáte ho? Jak se Náchod změnil
za posledních 100 let

31. 1. 2019
Jak se co jmenuje.
Místní názvy a jejich význam

Při této besedě se na fotografiích projdeme Náchodem a ukážeme si různá
místa, jimiž denně procházíme, jak se za
posledních 100 let změnila. Beseda proběhne ve vinárně hotelu U Beránka od 18
hodin.

Když procházíte naším krásným regionem, občas se možná zamyslíte nad místními názvy kopců, potoků, vesniček a dalších míst a pátráte po tom, co jejich názvy
asi znamenají. Během této besedy odhalíme tajemství místních jmen.

Taneční
mikulášská
zábava
Přijměte pozvání na Taneční mikulášskou zábavu, která se bude
konat v pátek 7. prosince 2018 od
20 hodin v Pivnici na Jizbici. K tanci i poslechu hraje hudební skupina Roušarovci.
Vstupné 50 Kč.
Srdečně zve Martin Kubelka,
majitel Pivnice Jizbice

INFOCENTRUM

PROSINEC

TIPY

na vánoční dárky
z Městského
informačního centra

Petr Břenda ve spolupráci s SDH Jizbice: Pohled do minulosti náchodského
panství
Kniha pojednává o skutečném životě
v podhorských vesnicích, které spadaly

Pro vánoční dárky můžete zavítat také
do Městského informačního centra v Náchodě. Lze vybírat z rozmanité nabídky
knižních titulů:
Václav Krištof: Josef Škvorecký
– Prima sezóny 1924–2012

Publikace vás nechá nahlédnout za
oponu známých faktů o životě Josefa
Škvoreckého, a to díky jedinečným materiálům a bohaté fotodokumentaci. Cena
699 Kč.
FOTOKLUB Náchod a Město Náchod:
Náchod včera a dnes III
Třetí díl knižně zpracovaného projektu
spolku FOTOKLUB Náchod přináší ojedinělý pohled srovnáním míst na historických
a aktuálních fotografií města Náchoda.
Cena 310 Kč.

***

pod správu tehdejšího náchodského panství. Příběhy a události jsou doplněny dobovými fotografiemi. Cena 259 Kč.
Jan Rail, Zdeněk Rail:
Přes překážky ke hvězdám
Kniha mapuje příběhy letců z Kladského
pomezí z let 1914–1918 a 1939–1945, které
jsou doplněny dokumenty a dobovými fotografiemi ze soukromých i veřejných archivů. Cena 530 Kč.

Pro příznivce kulturních zážitků nabízíme předprodej vstupenek do divadel
v Náchodě, Červeném Kostelci, Hronově
a Polici nad Metují. V našem infocentru
zakoupíte vstupenky i z prodejních sítí
Kupvstupenku.cz (Náchodský Swing), Ticketportal a Ticket Art. V prosinci budou
zahájeny následující předprodeje do Městského divadla Dr. J. Čížka:

16. ledna 2019 RHAPSODIE V MODRÉM
POKOJI – Ondřej Havelka a Melody Makers
– předprodej od 3. 12. 2018
11. února 2019 DEŠTIVÉ DNY – hrají: Richard Krajčo a David Švehlík – předprodej
od 10. 12. 2018
9. května 2019 LUCIE BÍLÁ a Petr Malásek – předprodej od 5. 12. 2018
Dále si dovolujeme upozornit návštěvníky na změnu otevírací doby infocentra
během vánočních svátků. Ve dnech 24. až
26. 12. 2018 a 1. 1. 2019 bude infocentrum
uzavřeno. Od 27. do 30. 12. 2018 platí běžná
mimosezónní otevírací doba. 31. 12. 2018
bude otevřeno pouze od 9 do 13 hodin.
Přejeme všem našim příznivcům a návštěvníkům pohodové prožití vánočních
svátků a do nového roku 2019 pevné zdraví a pohodu.
Za kolektiv MIC
Lucie Dostálová, Vendula Hamplová, Ivona
Košková, Kamil Krunka a Jana Somernitzová
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OSMIČKY, VÝROČÍ

Osm vánočních osmičkových
příběhů z Náchoda
Vážení čtenáři, pomalu se blíží konec osmičkového roku 2018. Tímto posledním příspěvkem bych tedy i já rád uzavřel připomínku osmičkových výročí vztahujících se
k městu Náchodu. Poslední díl věnuji osmičkovým datům v době vánočních svátků.
Těsně před vánočními svátky roku 1908
se Náchoďané dočkali dvou novinek. Tou
první bylo před 20. prosincem otevření
nového cukrářství pana Šejnohy nedaleko
náchodského nádraží. Tou druhou nový
produkt náchodského pivovaru – 15stupňové tmavé pivo nazvané Salvator. Jednalo se o první speciál náchodského pivovaru vůbec.
O deset let později byla situace daleko
tíživější. Nastal konec světové války a zbídačelé hospodářství mělo do idyly daleko.
Pozitivní bylo, že Náchoďané vánoční svátky roku 1918 oslavili už v nové republice.
Pro dělníky a jiné zaměstnance byl připraven navíc speciální dárek. Dne 19. prosince bylo přijato usnesení o zkrácení pracovní doby: namísto původních 11 hodin byla
uzákoněna pracovní směna maximálně osmihodinová. Ušetřený volný čas měli zaměstnanci věnovat vzdělávání a oddechu.
Ve dnech 14.–16. prosince 1928 byla
v Náchodě, konkrétně v malém sále hotelu U Beránka vystavena bohyně. Nejednalo
se o mýtické stvoření, nýbrž o sochu „Bohyně svobody“, kterou sestrojil strojník Karel Tomek z Nového Města nad Metují. Tato
socha měla být jubilejním darem panu prezidentu Masarykovi od obyvatel českého
severovýchodu.
Rok 1938 nebyl vzhledem k zářijovým
událostem šťastný. Přesto přinesly vánoční svátky alespoň malé zmírnění krize, kterou republika procházela. Na Štědrý den
přednesl trubačský sbor o půl osmé večer
z věže Husova sboru vánoční poselství;
zazněly při něm české koledy s vánočními
melodie. Náchod, který byl tehdy zaplněn
českými uprchlíky z pohraničí, se o ně staral, jak nejlépe dovedl. Místní výbor pro

péči o uprchlíky pro ně uspořádal nadílkový den, aby alespoň děti nebyly ochuzeny o vánoční dárek.
Situace v roce 1948 rovněž nebyla jednoduchá. V obchodech mnohdy chyběly základní věci, a proto výběr dárků nebyl příliš rozmanitý. Za výklady obchodů
byly pouze rozličné drobnosti. Za výlohou
Strassova textilního obchodu se např. objevily balíčky s textiliemi v různých cenách.
V roce 1924 se na brněnském náměstí
Svobody poprvé rozsvítil charitativní Vánoční strom republiky. Tuto ojedinělou
událost zorganizoval pro pomoc potřebným spisovatel Rudolf Těsnohlídek s cílem
shromáždit v kasičce umístěné pod stromkem peníze na stavbu dětského domova.
Brzy na to se tento zvyk rozšířil do všech
měst a městeček v republice. V Náchodě
byl Vánoční strom republiky poprvé rozsvícen 11. prosince 1948 u kostela sv. Vavřince. Předseda městského národního výboru po jeho rozsvícení vložil jménem
MNV do skleněné pokladničky 1 000 korun, které byly posléze předány Okresní
péči o mládež.
Závěr roku 1968 byl v Náchodě spojen
především s vystoupením Karla Gotta. Ten
zde koncertoval v rámci cyklu Galerie populárních zpěváků 22. listopadu. Přestože vstupné bylo neobvykle vysoké – 27 Kč,
bylo vyprodáno. Pořadatelé se obávali, aby
v závěru vystoupení nedošlo k výtržnostem, které byly běžné v jiných městech,
kde Gott vystoupil. V Náchodě se naštěstí
mládež chovala po celou dobu spořádaně,
což ocenil i samotný umělec, jenž po skončení koncertu ochotně rozdával autogramy.
Podobný poprask jako Karel Gott vyvolal závodní klub Tepna během silvestrovského večírku. Soubory zde totiž nacvičily pořad s názvem SEXY SHOW, do jehož
programu byla vložena i striptýzová čísla
v provedení amatérských členek souboru.
Političtí činitelé města, ba dokonce ministerstvo kultury, se snažily tento program
bojkovat. Nepodařilo se, a tak byli účastníci silvestrovského večírku poprvé v Náchodě svědky svlékacích scén.
Pamětníci si jistě vzpomenou, že se
na televizních obrazovkách v sobotu
10. prosince 1977 objevila první část dvanáctidílného seriálu Žena za pultem. Herečka Jiřina Švorcová byla o rok později,
na 5. prosince 1978, pozvána do Náchoda na besedu s místními obyvateli. Zájem
o setkání s „prodavačkou Annou Holubovou“ byl obrovský a pro účastníky vítaným
zpestřením nadcházejících Vánoc.
Vážení čtenáři, přeji vám krásné prožití vánočních svátků, ať jsou pro vás každé Vánoce nezapomenutelným okamžikem
i tehdy, když se v kalendáři osmičkový rok
psát zrovna nebude.
R. Švanda

Prosincová výročí
5. prosince 1913 se v Náchodě-Bělovsi narodil knižní grafik a typograf Josef Týfa.
7. prosince 1953 se v Náchodě narodil doc.
PhDr. Stanislav Bohadlo, muzikolog, hudební pedagog i aktivní hudebník.
10. prosince 1948 přijalo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských
práv. U nás však byla po čtyřicet let jen
teoretickým dokumentem. Připomínáme
si jej jako Den lidských práv.
15. prosince 1913 zemřel v rodném Náchodě ve věku 34 let akademický malíř
Jindřich Rajl.
16. prosince 1918 se narodil kněz P. Josef Blahník. Maturoval na zdejším gymnáziu v roce 1938, po teologickém studiu
působil zpočátku i v našem kraji, ale záhy
byl za své postoje zbaven možnosti působit jako kněz, byl perzekuován a vězněn.
V roce 1970 byl tajně vysvěcen na biskupa. Zemřel těsně po pádu totality 23. listopadu 1989.
18. prosince 1893 se narodil v Náchodě
básník, legionář, voják i odbojář Josef Nemasta. V roce 1911 zde absolvoval tehdejší reálku, v roce 1914 narukoval do první
světové války. Po zajetí na ruské frontě vstoupil do legií. I tam už psal verše.
V srpnu 1939 byl zatčen gestapem, zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi
19. prosince 1943, den po svých 50. narozeninách.
18. prosince 1918 vyšla první československá poštovní známka.
19. prosince 1918 odhlasovalo národní
shromáždění nové republiky zákon o osmihodinové pracovní době, dávný požadavek dělnictva.
24. prosince – na Štědrý den obvykle zpíváme, že se narodil Kristus Pán. Ale bylo-li to právě v tento den, to s jistotou nevíme. Jistě však víme, že se v tento den
v roce 1863 narodil ve Vysoké Srbské jeden ze zakladatelů náchodské průmyslnické rodiny, Cyril Bartoň.
24. prosince 1998 zemřel v Sydney JUDr.
Jan Jirásek z Hronova, absolvent zdejšího
gymnázia. V roce 1968 emigroval do Austrálie, kde se záhy podílel na organizování krajanského života, mj. večerů E. Hostovského, J. Škvoreckého.
25. prosince 1938 zemřel spisovatel Karel Čapek.
27. prosince 1833 zemřel náchodský rodák, biskup litoměřický, v mládí krátce
náchodský zámecký kaplan, vzácně vzdělaný člověk P. Josef František Hurdálek.
27. prosince 1888 se narodil „dobrý český herec“ Jaroslav Vojta, jehož jsme mohli vidět pohostinsky vystupovat i u nás
v Náchodě.
29. prosince 1953 se narodil výtvarník Milan Jícha.
Čtenářům Náchodského zpravodaje přeji
klidné vánoční svátky a dobrý rok příští.
(AF)

Z HISTORIE

PROSINEC

Historické církevní stavby
11. Kaple v integrovaných obcích
Dominantami mnoha obcí jsou kaple různé velikosti a zasvě- Škody byl ve schůzi 19. 2. 1902 podán návrh na postavení nové
cení, které vznikly převážně z iniciativy katolických věřících, kaple na místě staré. Návrh byl přijat, u náchodského stavitele
pro které byla cesta do často vzdáleného farního kostela znač- Jana Svobody byly objednány plány, získána příslušná povolení
ně obtížná. Některé z nich najdeme i v obcích připojených admi- a formou darů opatřen stavební materiál. Stavba byla zahájena
nistrativně k městu Náchodu. Spadají do rozsáhlého obvodu ná- 28. 5. 1903, prováděna zdarma místními řemeslníky a dokončechodského děkanství, starost o ně však zůstává na straně města na v polovině roku 1904. Slavnostně byla zasvěcena 3. 7. 1904
a obyvatel jeho částí. Podívejme se proto v posledním díle toho- ke cti Navštívení Panny Marie děkanem Františkem Peckou. Nato „církevního“ seriálu i na ně.
cházela se v ní soška p. Marie, pocházející zřejmě z r. 1745 a zvoKaple sv. Antonína Paduánského na Dobrošově se nachá- nek ze staré kaple, který byl koupen v roce 1787 z rušené kapličzí na svahu na horním okraji obce. Byla vystavěna z iniciativy ky na Plhově. V r. 1932, z iniciativy místní pobočky lidové strany,
a darů místních katolíků, kteří založili Jednotu katolíků pro po- byla v obci podniknuta sbírka a její výtěžek byl věnován na zavestavení a udržování římskokatolické kaple v Dobrošově. V obecní dení elektrického světla do kaple. Poprvé se rozsvítila 18. května
kronice se o jejím vzniku dočteme: „Čsl. strana lidová se usnesla, téhož roku. A v r. 1954 byla místními občany svépomocí proveže v r. 1934 chce postaviti kapli na pozemku, koupeném od p. V. Hur- dena její první oprava. Jak obecní kronikář poznamenal: „Dluždálka z čp. 1. Výbor pro postavení kaple má 12 členů a 3 náhradní- no říci, že brigádníkům šla práce poměrně rychle, neboť se to jimi
ky. Plány vypracoval stavitel Jiránek z Náchoda. Písek, kámen a dří- na staveništi jen hemžilo. Činili se muži, ženy i dospělejší děti, všichví věnovali a zdarma přivezli členové lidové strany a čeká se jen ni s nadšením pomáhali.“ Stavebně se podobá kapli v Jizbici, liší
na schválení od nadřízených úřadů církevních a politické správy.“ se západním průčelím, které je završeno štítem s bočními křídKaple byla nákladem 31 000 Kč „za pomoci dobrých a obětavých ly a půlkruhovým nástavcem ve vrcholu.
sousedů koncem r. 1934 dohotovena mimo vnější omítku, schodiště
Poslední z popisovaných kaplí stojí na Pavlišově. Nejdřía malbu. Ze sbírek, povolených Okresním úřadem v Náchodě, poří- ve tu byla socha sv. Jana Nepomuckého na sloupě zřízená
zen byl eternitový kryt, vnitřní omítv r. 1793 nákladem místních rolnutí a terasová podlaha. (…) Nemalou
níků Jana Dvořáčka a Josefa Tichézásluhu na rychlém postavení kaple
ho. Jak dále uvádí obecní kronika:
mají řemeslníci, neboť sníživše ceny
„R. 1815 na žádost Jana a Matěje Dvojak materiálu, tak i prací, vyšli co nejřáčka postavena místo sochy kapličvíc vstříc Jednotě.“ Slavnostní svěceka, nákladem všech občanů. Koupen
ní kaple se konalo 21. 7. 1935. V létě
také zvon a zasvěcen sv. Janu. R. 1821
1956 provedl opravu oltáře známý
dal přistavěti Matěj Dvořáček druhý
sochař Břetislav Kafka z Červeného
díl kapličky, začež dostal od obce 10
Kostelce. Nedávno renovovaná kapzl. a od dobrodinců příspěvky.“ Pavlile má podobu jednoduché obdélné,
šovští však chtěli kapli větší, ve ktepůlkruhem uzavřené stavby s lizéré by bylo možno sloužit v neděnami na nárožích a sanktusníkem
li a ve svátcích mše. Proto, jak se
nad trojúhelným štítem.
uvádí v děkanské kronice, počátkem
Lipí – kaple Navštívení P. Marie
Památkou Jizbice je kaple Panny
r. 1902 nechali vypracovat plán
Marie Lurdské, která byla postavea kapli na místě staré postavili.
na obcí z dobrovolných příspěvků
Opomněli však požádat o povolení
věřících. Její stavbu povolily České
církevní i státní úřady, což jim bylo
místodržitelství v Praze 11. 11. 1898
rázně vytknuto. Po přímluvách děa Biskupská konzistoř v Hradci Krákana Františka Pecky situaci napralové 20. 7. 1899, která věnovala i olvila komise okresního úřadu dne
tářní kámen s ostatky sv. Krescen26. 9. 1902, kdy byla stavba dodase a Deodata. Práce byly zahájeny
tečně povolena. A konečně dne
v roce 1898 a již dne 30. července
12. 10. 1902 byla kaple slavnostně
1899 v 10 hodin proběhlo slavnostzasvěcena sv. Janu Nepomuckému.
ní vysvěcení. Nejprve se konal slavV r. 1903 dostala novou křížovou cestu
nostní průvod ke kapli a poté svěcea v r. 1926 nový zvon. Ten však
ní se mší svatou, kterou sloužil P. Jan
byl, jako všechny v ostatních kapPavlišov – kaple sv. Jana Nepomuckého
Němeček, děkan z Náchoda. Odpolelích, rekvírován za 2. světové války
dne se lidé sešli ke společnému požehnání a koncertu dechové a v r. 1950 nahrazen novým, vyrobeným v národním podniku
hudby. O třicet let později, 18. 7. 1929, zde byl péčí místních vě- Kovolit, Česká u Brna. V r. 1963 a v nedávné době byly proveřících, zejména zvoníka Josefa Suchánka, vysvěcen nový zvon deny její stavební rekonstrukce. Svou podobou se výrazně odsv. Václav, který byl zakoupen z provedené sbírky. Zvon o váze lišuje od ostatních zde popsaných kaplí. Je podstatně větší, sto46 kg dodala zvonárna firmy Buřil a Riss z Kuklen u Hradce Králo- jí na půdorysu obdélníka s výraznými rizality se štíty na bocích
vé. Podle kronikářského záznamu byl „starý železný zvonek z doby lodě a s pětibokým kněžištěm, Je krytá sedlovou střechou, průválečné“ uložen na půdě kapličky. Nový zvon byl rekvírován za čelí s malou předsíňkou je završeno věží se zvonovým patrem
2. světové války. Poslední důkladná oprava kaple proběhla a jehlancovou střechou. Fasády jsou novorománské s obloučkov r. 2016. Malá obdélná kaple s trojbokým závěrem je završena vým vlysem v horní části.
jehlancovým sanktusníkem, průčelí vrcholí stupňovitým štítem
Další známé kaple a kapličky jsou v České Čermné, Dolní Ras velkým půlkruhovým (termálním) oknem.
dechové, na Kramolně a Vysokově. Ty též náleží pod správu náNa Lipí byla již v r. 1787 postavena zvonice, přestavěná r. 1836 chodského děkanství, ale uvedené obce jsou samostatné, nejsou
na kapličku. Z iniciativy místního honebního společenstva, kte- součástí města Náchoda.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
ré poskytlo část financí, a na návrh obecního starosty Josefa
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ZPRÁVY Z RADNICE

Vloupání do jedné z místních trafik
v Náchodě byla pro pachatele osudná
V sobotu 3. listopadu ve večerních hodinách byla strážníky Městské policie
Náchod dopadena dvojice pachatelů při
vloupání do jedné z místních trafik. Jeden z pachatelů rozbil chodníkovou dlaždicí výlohu místní trafiky. Druhý mladík,
který se v době pohyboval v místě páchá-

ní trestného činu na nic nečekal a odešel
podezřele rychlou chůzí směrem do centra města. Mladíka po celou dobu sledoval strážník obsluhující kamerový systém.
Následně informoval hlídku, která ho po
chvíli zadržela. Hlídka Městské policie Náchod zjistila, že má mladík pod mikinou
ukrytý karton cigaret. Mladík strážníkům
sdělil, že karton cigaret dostal od muže,
který se vloupal do místní trafiky, z důvodu, aby nic z toho, co viděl, nenahlásil policii. Při návratu na místo činu mladík zahlédl na protějším chodníku dvojici mužů
a strážníkům jednoho z nich označil jako
muže, který se měl vloupat do místní trafiky a od kterého převzal karton cigaret.
Hlídka Městské policie Náchod podezřelé
muže zadržela a předala k dalšímu šetření Policii ČR Náchod.

Dopravní hlídka
Městské policie Náchod má novou posilu

Strážníci Městské policie Náchod dnes
dopoledne převzali od autorizovaného
prodejce AUTO Branka nové vozidlo Škoda
Kodiaq. Do jejich vozového parku, ve kterém jsou již další dvě vozidla typu Hyundai Tucson a Volkswagen Caddy, tak přibyla nová posila.
„Škoda Kodiaq je vozidlo specializované pro dopravní hlídku Městské policie
Náchod a bude napomáhat k řešení dopravní situace ve městě,“ upřesnil velitel
Městské policie Náchod Petr Valica.
Vozidlo je vybavené digitální rádiovysílačkou, výstražným a zvukovým zařízením typu VSL 012LU HOLOMÝ, které je kompletně ovládané z mikrofonu.
Ve výbavě nechybí ani práškový hasicí
přístroj o obsahu 6 kg pro prvotní hasící zásah nebo ochranná mříž proti úniku
psů při převozu. Zadní sedadla jsou vybavená koženkovými omyvatelnými po-

tahy. Na čelním skle je umístěna záznamová videokamera, která monitoruje dění
před vozidlem a v případě dopravní nehody či jiného případu, které je v popisu práce hlídky Městské policie Náchod,
poskytne nezpochybnitelný důkazní materiál pro policii nebo pojišťovny. Nový
Kodiaq má jako jediné vozidlo Městské
policie Náchod „SOS“ systém, který v případě dopravní nehody, vyrozumí linku
112. A samozřejmostí jsou reflexní polepy v barvách Městské policie.

UPOZORNĚNÍ
na omezené parkování
Z důvodu přípravných prací na níže
uvedené kulturní akce, které se budou konat na Masarykově náměstí
v Náchodě, bude v části náměstí omezené parkování v termínech:
7. 12. 2018, 6.00–20.00 hodin
Sněhánky aneb Veselé Vánoce s Olafem, kulturní program s vánočními
trhy
1. 1. 2019, 6.00–21.00 hodin
Novoroční ohňostroj

Nové přírodní lavičky
v lesoparku Montace
Společnost Lesy města Náchoda dokončila v polovině listopadu výrobu, montáž
a instalaci 8 ks nových dubových laviček
na lesní pěšině od Pivovaru Primátor k hotelu Bonato, které byly zhotoveny na žádost města Náchoda. Po samotné instalaci laviček však došlo k útoku neznámého
vandala, který jednu z nich během noci
vytrhl a hodil do lesa. „Zatím se útok neopakoval a k dalšímu poničení laviček již nedošlo. Ale pořád nemohu uvěřit, že je někdo
schopen ničit věci, které jsou tu pro nás pro
všechny. Mají nám zpříjemnit život, a ne
vzbudit v člověku chuť je ničit,“ komentoval vandalismus starosta Jan Birke.
Lesopark Montace díky těmto přírodním lavičkám nyní nabízí občanům i turistům vedle edukační stezky pro děti
i dospělé, další útulná místa k posezení
a relaxaci. Z reakcí místních obyvatel je
vidět, že tuto novinku přivítali s nadšením.

OKÉNKO ZASTUPITELŮ

PROSINEC

Zmizelé kouzlo náchodského nádraží
Děje se to neustále v celé republice a netýká se to pouze železničních staveb. Říká se tomu revitalizace, ve skutečnosti je to ale
ignorantství, barbarství a arogance. Kvalitní a funkční budovy
z dob monarchie či první republiky se nechají chátrat a pak jsou
ve jménu pokroku nahrazovány plytkou normovanou pseudoarchitekturou. Ve Francii či Velké Británii by staré nádražní budovy chránili jako součást kulturního dědictví, u nás je necháváme „modernizovat“ do podoby jakýchsi bezduchých hybridních
budov. Rázovité nádražní restaurace a bufety nahrazují sterilní fastfoody, čekárny mají sice dveře na fotobuňky, ale uvnitř je
pusto a člověk si často nemá ani kam sednout.
Když se „modernizovalo“ náchodské nádraží, nahradil krásné traventinové obložení nějaký lisovaný hnus a kvůli autobusovému terminálu byla před nádražím demolována zajímavá budova nádražní vodárny, jedna z posledních staveb tohoto druhu
ve východních Čechách. Dnes je tu místo ní pusté prostranství
s levnou zámkovou dlažbou. Prázdného místa je zde tolik, že by
se tu dal hrát tenis, ale sednout si na lavičku tak, aby na vás nepršelo, nelze. Dodnes upřímně lituji, že jsem se nepokusil té demolici zabránit. Využití pro krásnou budovu staré vodárny, která
přešla do majetku města, by se jistě našlo. Ale tenkrát už běžela
kauza Tepna a těžko bojovat na více frontách…
Jistou útěchu pro mě představovala zpráva, že společně s vodárnou nemají zmizet i zdejší unikátní mechanické šraňky s drátěným výpletem. Před šesti lety jsem o tom sepsal krátký článek, který lze dohledat na webu http://bohemiaorientalis.cz.
Když jsem se tenkrát ptal po dalším osudu železničního přechodu vedle nádraží, odpověděl mi kdosi z Českých drah, že kvůli
bezpečnosti a blízké výhybce zůstanou šraňky v původní podobě. Dle ústního sdělení se dostalo podobného ujištění i vedení
města. Bohužel, v říjnu šraňky, které obdivovali železničářští
nadšenci z celé republiky, zmizely. Nahrazeny budou podobným
automatizovaným systémem, jaký je u standardních silničních
přejezdů.
I když jde zdánlivě jen o obyčejné závory, právě takovéto maličkosti utvářejí nezaměnitelnou atmosféru každého města.
Kousek po kousku mizí z Náchoda poslední dobou další a další
památky s historickou, architektonickou nebo technickou hodnotou. Město tak přichází o to nejcennější co má, o svůj svébytný
Genius loci. A medvědi vyřezaní ze dřeva stejně jako vyhrávají-

cí zvonkohra či další kýče instalované do veřejného prostoru na
tom nic nezmění, spíše naopak. Automatizovaný systém s agresivní zvukovou a světelnou signalizací na železničním přechodu
uprostřed města přinese další nepříjemnou hlukovou zátěž, která bude obzvláště výrazná v pozdních večerních a brzkých ranních hodinách. Nevím, v jakém režimu bude systém pracovat,
ale v Bělovsi a v ul. Kapitána Jaroše („u Kauflandu“) jsou závory plně automatizovány. Každý, kdo tu někdy v koloně čekal, až
přejede vlak, ví, že systém má k dokonalosti daleko. Nová ramena závor budou standardní a umožní chodcům podlézání a obcházení, pokud se i zde bude čekat podobně dlouhou dobu jako
v Bělovsi, nevím, jestli budou chodci závory respektovat. Je mi
jasné, že v dnešní době není reálné, aby závory ručně stahoval
vechtr. Žijeme ale v 21. století a snad je možné obsluhu závor automatizovat i se zachováním jejich historického vzhledu včetně
unikátního mechanického systému. Jistě lze namítnout, že staré šraňky neodpovídají dnešním normám, ale přechod u nádraží slouží pouze chodcům, automobilům jen výjimečně, snad by
tedy šlo v tomto případě dosáhnout výjimky. Samozřejmě by to
znamenalo náklady navíc, ale vzhledem k tomu, v jakých částkách se modernizace tratě pohybuje, šlo by nejspíše o menší položku. Jistě se můžeme na historické šraňky dívat jako na anachronismus, jenomže právě z podobných lokálních zvláštností
se časem stávají ty nejzajímavější památky.
Ze všech těchto důvodů podporuji petici za zachování
této technické památky a obnovení zdejších šraněk v původní
podobě. Autoři petice oslovili Správu železniční dopravní cesty,
která celou rekonstrukci trati řídí. Jednání s nimi ale není jednoduché a právě petice by mohla jejich hlasům dodat větší váhu.
Pokud se nepodaří šraňky vrátit na jejich původní místo při této
rekonstrukci, mohou být alespoň umístěny v nějaké expozici (napadá mě například „jaroměřská výtopna“) a třeba se do Náchoda
vrátí někdy v budoucnosti. Budeme proto vděční za podepsání
petice i její další šíření. Podepisovat je prozatím možné v Knihkupectví Horová a v antikvariátu na náchodském náměstí. Každá doba nahrazovala staré novým a je to tak v pořádku. Je však
třeba, aby to nové bylo lepší, než to původní. Proto na sebe rád
beru nevděčnou roli věčného kverulanta a petenta, připojuji se
k zdánlivě naivní snaze a donkichotsky volám: Vraťte nám naše
šraňky!!!
Jan Ježek, zastupitel
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MŠ Komenského
Nově vybavená zahrada MŠ Komenského
Zahrada Mateřské školy, Náchod, Komenského 301, za finančního přispění zřizovatele částkou 350 tis. korun, rozkvetla novými herními prvky pro pohybové
vyžití dětí.
O letních prázdninách byla instalována velká herní sestava s lezeckou stěnou, žebříkem, prolézacím tunelem, lanovou lávkou a věží se skluzavkou. V měsíci
říjnu pak přibyly na zahradě další prvky
– kužel Firry a lanový parkur Haiger.
Dětské oči zářily při pohledu na nové
průlezky a radost při prvním vyzkoušení
nelze slovy popsat. Při odpoledním pobytu na školní zahradě je děti s nadšením
ukazovaly svým rodičům a předváděly
jim, co všechno se na nich nechá dělat.
Letošní počasí umožňuje, že i uprostřed
listopadu je na naší zahradě rušno a děti
si užívají nejen sluníčka, ale i nových pohybových možností.
za tým MŠ Komenského, Náchod
Mgr. Alena Dušánková, řed. školy

ZŠ BĚLOVES

ZŠ Babí
OSLAVY 100 LET VZNIKU NAŠÍ REPUBLIKY ve škole na Babí
Jako většina škol v naší republice jsme
si i my s našimi žáky během celého týdne připomínali 100 let od vzniku naší republiky. Vysvětlovali jsme si důležitost
oslav dne 28. 10., kdy vznikl náš samostatný československý stát. Děti zjišťovaly informace o tom, jak se žilo za první republiky, jak to vypadalo ve školách
i v běžném životě. Dozvěděly se informace
o tom, jak naše republika vznikla, seznámily se s největšími osobnostmi dějin naší
republiky. V průběhu celého týdne jsme si
připomínali a vysvětlovali slova jako svoboda, vlastenectví, národní hrdina, státní
symboly a národní hrdost. Sledovali jsme
zprávy, tisk i informace na internetu. Větší děti napsaly vzkazy budoucí generaci,
dětem, které budou SNAD chodit do naší
školy za 100 let. Uložíme je v budově školy na bezpečném místě a předáme tak poselství dětem v příštím století.
V pátek dopoledne jsme se slavnostně
oblečeni v našich národních barvách sešli
na školní zahradě, kde jsme společnými
silami vysadili náš národní strom – lípu.
Video si můžete prohlédnout na facebookových stránkách školy – Základní škola
Pavlišovská, Náchod-Babí.

Projektový den
Také naši žáci se přidali k oslavě vzniku
republiky. Během projektového dne načerpali spoustu nových informací. Ve skupinách informace vyhledávali a zpracovali do plakátu. A protože u každé pořádné
oslavy narozenin nesmí chybět dort, ani
tady nechyběly dortíčky a to stylové –
v barvě trikolory.
Jakmile se žáci posilnili, čekala je prezentace vytvořených plakátů. Vše zakončili deskovými hrami Naše století a Moje
první česko… Věříme, že získané informace budou prohlubovat národní cítění
a hrdost, kterou jako Češi cítíme k naší
vlasti!

Exkurze a výlety
Prvňáci a druháci navštívili v listopadu výrobnu vánočních ozdob ve Dvoře Králové. Moc obdivovali šikovné ruce
všech pracovníků a mnoho hezkých ozdob si koupili i domů. Nasáli krásnou vánoční atmosféru.
Starší žáci navštívili archeopark ve Všestarech. Dozvěděli se mnoho informací
o životě pravěkých lidí, které se jim budou hodit nejen v hodinách vlastivědy. Vyzkoušeli si, jak lidé v pravěku čistili kožešiny, sekali dřevo, drtili obilí, obdělávali
pole, házeli šípem a oštěpem a další činnosti.
A děti z družiny? Ty jely do ZOO a moc
se těšily na zvířátka a netradiční podzimní výzdobu. A protože počasí bylo nádherné, moc si výlet užily. Viděly mnoho zajímavých zvířat, každý si zde našel svého
oblíbence. Nejvíce je zaujal opičák, který
si s nimi plácal přes sklo. Jejich poslední
zastávka byla u lanového hřiště, tady někdo dlabal halloweenské dýně a někdo si
zaskotačil na lanových lávkách.
Přejeme všem krásné Vánoce a hezký
nový rok 2019.
Žáci a učitelé ze ZŠ 1. máje
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Zprávičky
z Masaryčky
My žáci 8.A ze ZŠ T. G. Masaryka jsme
připravili hodinu dějepisu o Marii Terezii
pro 5. ročník. Čtyři žáci přivedli pátou třídu. Cestou si páťáci nemohli nevšimnout
jablek a různých obrázků panovnice. Jablka proto, že Marie Terezie nechala podél cest vysázet ovocné stromy pro vojáky, aby se mohli najíst a nemuseli krást.
Když nastalo ticho, Lili všechny uvítala. Pak začala prezentace. Prezentovala Liliana s Nikolou (text připravila Lili a Nikola) a prezentaci přepínal Martin s Honzou
a Denisem. Bylo tam vše o Marii Terezii
a jejím životě. Např. území Marie Terezie,
reformy, něco o osvícenském absolutismu
a pragmatické sankci. Pak slovo dostali
Honza s Martinem. Ti pak řekli pokyny
a Anička rozdala pracovní listy (na kterých pracovali Dominika s Michaelou, Simonou, Michalem, Nikolou, Viktorií a Terezou) žákům 5.B. Asi 10 minut páťáci
pracovali. Následně se provedla společná kontrola.
Následovaly zajímavosti, které připravovali Tomáš, Simona, Filip, Petr, Kevin
a Matěj. Ke své zkušenosti říkají toto: „My
jako skupinka šesti žáků jsme si připravili
zajímavosti o Marii Terezii. Podotkli jsme,
že hrála ráda karty s kamarády. Měla v oblibě včelí med. Vybudovala tzv. Invalidovny, které sloužili jako nemocnice pro zraněné vojáky. Měla celkem 16 dětí, z toho
11 dcer. Všechny se jmenovaly Marie. Aby
si je nepletla, pojmenovala je Marie Antoineta nebo Marie Kateřina. Za vlády císařovny bylo ustanoveno, že se bude na
Karlově mostě jezdit jen vpravo, aby nedocházelo k častým nehodám. Hned poté,
co jsme náš výklad dořekli, jsme ukázali
i několik obrázků. Naši velkou trému jsme
překonali a hlavně jsme všichni o svém
tématu mluvili zpaměti!“
Nakonec jsme mladším spolužákům
rozdali jablka a křížovky a s 5. B jsme se
rozloučili. Na naši hodinu se přišla podívat i p. ředitelka Lokvencová, p. zástupkyně Marková a p. učitelka Klimešová, naše
bývalá třídní učitelka. Učit před našimi
učiteli byla zajímavá zkušenost, učitelé
ale byli hodnými žáky.
Třída 8.A
Prázdninový výlet
Jeden den podzimních prázdnin se vychovatelky a děti ze Školní družiny ZŠ
T.G.M. v Náchodě vypravily do Broumova navštívit farmu Wenet. Cestovali jsme
vlakem. Pro mnohé děti to byl zcela nový
zážitek.
Na farmě si děti prohlédly, případně
pohladily, mnoho zvířat – oslíky, lamy,
velbloudy, pštrosy, klokany, různé druhy
králíků, holubů a morčat. Dozvěděly se,
z jakých zemí jednotlivá zvířata pochází
a co je jejich přirozenou potravou. Také

se seznámily s použitím dřeva z našich
nejznámějších stromů – smrku, modřínu
a lípy. Součástí prohlídky byla i naučná
stezka, kde se děti dozvěděly zajímavosti
o motýlech a broucích žijících u nás.
Prohlídka farmy byla pro děti zajímavá
a hodně poučná. Všem dětem se náš výlet
líbil a počasí nám ten den opravdu přálo.
Michaela Šimonová
Projektový den – pátek 26. října
Tento projektový den byl věnován samozřejmě stému výročí vzniku naší republiky a výročí školy T. G. Masaryka. Každá třída, a to jak z 1. stupně, tak
z 2. stupně, pod bedlivým dohledem třídních učitelů a ostatních vyučujících si vybrala téma, kterému se věnovala – osobnost prvního prezidenta, významní čeští
výtvarní umělci nebo spisovatelé, změny ve stolování v průběhu uplynulých let,
tradiční česká jídla… Jedním z cílů takovýchto dnů je učit se zpracovat materiály, vybrat fakta a podstatné údaje, vyjádřit informace vlastními slovy. Všechny
plakáty, které žáci vytvořili, ozdobí chodby i učebny.
Mgr. Monika Patzáková
Přejeme všem příjemné adventní dny
a krásné prožití vánočních svátků. V roce
2019 hlavně hodně zdraví!
Vedení školy a kolektiv pedagogů

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Listopad se nesl naší školou v duchu duchů, vzpomínání a společného prožívání.
S úctou jsme s našimi žáky vzpomněli
pana Josefa Zemana. Dušičkový čas nám
napověděl, jak je důležité, nezapomínat
na významné osobnosti, jejichž poslání
máme a chceme naplňovat. Panu Josefu
Zemanovi se navzdory jeho usilovným
snahám nepodařilo prosadit založení
alespoň zvláštní třídy pro mentálně postižené děti v tehdejší náchodské škole.
Přesto na Náchod nezanevřel a ze svého
pražského působiště z pozice zemského
školského inspektora dál sledoval a podporoval dění v náchodském školství.
Vděčíme panu J. Zemanovi za myšlenky, které i po dlouhých desetiletích zůstávají podstatou naší práce s dětmi, jež
jsou mnohdy, bohužel i v dnešní vzdělané společnosti, považovány za nevzdělavatelné. Vzpomínky na Zemanovy vřelé
vztahy k postižené mládeži, jakož i k Náchodu, zahřály naše duše v sychravém
čase dušičkovém a my jsme na oplátku
místo odpočinku našeho patrona zahřáli upřímným plamínkem svíčky.
V duchu Zemanovy speciální pedagogiky, ožila naše škola téměř skutečnými
duchy, když se žáci speciálních tříd převlékli do kostýmů a pod heslem „My se
duchů nebojíme“ užili si svůj tajemně veselý den.

Nejstarší žáci se svojí účastí v krajském
kole ve stolním tenise v Hradci Králové
věnovali rozvoji svého sportovního ducha.
Žáci speciální třídy paní uč. Košťálové spojili síly s nejmenšími, aby potěšili dušičky babiček a dědečků v Penzionu
Filoména v Horní Radechové, pro které si
společně připravili pásmo hádanek, kvízů a písniček.
Exkurzí v tradiční výrobně svíček nejen
vánočních ve firmě Bony na Babí u Náchoda jsme si připomněli, že brzy bude načase podarovat duše našich nejbližších.
A aby těch duchů, duší a dušiček nebylo málo, podařilo se na půdě školy souznění duší lidských a zvířecích, když k nám
zavítala paní Jakoubková se svým pejskem Arim. Úspěšně jsme tak započali canisterapií, jež pomáhá nejen tělu, ale o nic
menším dílem i duši dětí překonávajícím
své vrozené handicapy.
Ani v listopadovém reji všelijakých duchů a dušiček jsme nezapomněli, že škola
zůstává i pro nás místem získávání vědomostí. Hledáme pro žáky nové motivace
a zajímavé zkušenosti. Proto jsme navázali spolupráci s náchodským Déčkem,
odkud k nám pravidelně v rámci mezinárodního projektu Erasmus + dochází lektorka Laura. V anglickém jazyce dětem vypráví o svém rodném Španělsku,
vede se žáky spontánní konverzaci a svými nápaditými prezentacemi je povzbuzuje v učení se cizímu jazyku.
S měsícem listopadem jsme se rozloučili už v duchu předvánočních příprav.
O tom, jestli svým básničkovým počínáním přesvědčíme Mikuláše a jak se nám
vydaří představení vánočního příběhu,
vám povyprávíme příště.
za kolektiv zaměstnanců PrŠ, ZŠ a MŠ
Josefa Zemana v Náchodě
napsala Mgr. Jana Burčíková
Úspěšný projekt Zemanovy školy
Projektové vyučování smysluplně doplňuje vzdělávání žáků a studentů všech
typů škol. Avšak ve školách určených pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami má právě tato forma výuky ještě
výsadnější postavení. Projekty přibližují žákům probíranou látku, umožňují jim
skutečné doteky, bezprostřední kontakty,
zprostředkovávají jim zážitky, průběžné
i konečné výsledky projektů plní nástěn-
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ky, a v případě dobrého vedení a úspěšné realizace zanechávají v žácích vzpomínky, které budou jen pomalu blednout.
Speciální pedagogové proto zařazují projekty do vyučování ne proto, že jak
se výstižně v podobných případech praví „právě frčí“, nýbrž proto, že se ve svém
vzdělávacím snažení opírají o patronem
českého školství dávno vyřčené „škola
hrou“.
Možná si tedy hrají, s mnohem větší
jistotou se však především učí žáci druhého stupně v hodinách dějepisu, když
při svých cíleně směrovaných toulkách
po okolí objevují stopy dějin, které krajem jim blízkým prošly. V září se vydali
hledat památníky Prusko-rakouské války
r. 1866, seznámili se s „vysokovským myslivcem“, zapátrali dokonce i ve starých
zpěvnících a našli popěvky, které onu válečnou vřavu nad Náchodem vzpomínají.
Říjen, ač měsíc desátý, byl pro naše teenagery měsícem „osudových osmiček“. Kdo
by nevěděl o stoletém výročí vyhlášení samostatného Československa… Avšak, že
je oněch významných osmiček v našich
dějinách více, se snad pro jejich neblahý
vliv pro český národ raději spíše mlčí. Ne
tak v náchodském muzeu, kde se do atmosféry let 1938, 1948, 1968 i onoho proslaveného 1918 mohli díky dobovým rekvizitám žáci doopravdy vžít. Jejich další cesta
pak vedla ke srubu Březinka. Vždyť betonově nesmrtelných připomínek předválečné zrady je v našem okolí tolik, že snad
ještě zrakům žádného z náchodských občanů ujít nemohly.
Vně školy prožité zpracovali pak žáci
spolu se svojí učitelkou Mgr. Ivanou Kolářovou ve školních lavicích, a aby všichni
věděli, vyzdobili svými fotografiemi, obrázky a texty společné prostory školy.
za žáky a kolegy PrŠ,
ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě
napsala Mgr. Jana Burčíková

Vánoční přání
Vánoce se v mnoha zemích chápou jako
svátky pokoje, rodiny, lásky a přátelství.
Již počtvrté se děti z MŠ Havlíčkova (Plhov) rozhodly, že se o trochu vánoční atmosféry podělí i s vámi. Připravily si vánoční přáníčka, která budou roznášet
po okolí mateřské školy, a také do veřejných institucí jako poděkování za všechny nachystané programy a akce. Rovněž
se rozhodly udělat radost babičkám a dědečkům z domova pro seniory a potěšit je
svými obrázky. Za celý kolektiv mateřské
školy Vám chceme popřát krásné Vánoce
v kruhu rodinném a hodně zdraví do nového roku.
Bc. Marie Benešová, Petra Beránková

Před naší, za naší ZUŠ Náchod
ZUŠ Náchod vás srdečně zve na svůj
tradiční vánoční koncert s názvem „Před
naší, za naší“ na motivy klasické ruské pohádky o Mrazíkovi. Představení se koná
v Divadle dr. J. Čížka Náchod 12. prosince
v 17.00. Propojení tanečního, hudebního,
výtvarného a literárně dramatického oboru slibuje krásný zážitek a pěknou atmosféru v předvánoční čas. Těšíme se na vás.
Předprodej bude zahájen 3. 12. 2018
v ZUŠ Náchod. Cena vstupného 80 Kč.

MŠ Havlíčkova

Musica harmonica stříbrná na Mezinárodních dnech akordeonu v Praze
Dne 27. 10. soutěžil akordeonový orchestr Musica harmonica ZUŠ Náchod s dirigentem Jaroslavem Kubečkem na Mezinárodních dnech akordeonu v Praze v sále
Pražské konzervatoře.
K našemu překvapení byl v kategorii
akordeonových orchestrů jediným českým zástupcem. Soutěžili s námi pouze
orchestry ze Slovenska a Belgie. Orchestr obhájil stříbrné pásmo z minulé sou-

těže před dvěma roky. Vzhledem k novému obsazení souboru je toto umístění,
ve velmi přísném hodnocení mezinárodní poroty, zaslouženým úspěchem.
Všem členům orchestru náleží velká
gratulace a panu učiteli Jaroslavu Kubečkovi poděkování za dlouholetou vynikající práci na té nejvyšší úrovni.
V současnosti se orchestr připravuje na
vánoční koncerty a soutěž ZUŠ.

„Zlatí“ Rarášci na Porta Musicae 2018
V Novém Jičíně se 16–18. 11. 2018 konala celostátní soutěž dětských pěveckých
sborů Porta Musicae 2018.
Přípravné oddělení Rarášci vyrazillo
do Nového Jičína na svoji historicky první celostátní soutěž načerpat zkušenosti
a prožít spoustu zážitků. Vše se do puntíku vyplnilo. Páteční koncert hostitelského sboru Ondrášek, jeho komorního sboru
a Moravských dětí z Holešova, byl krásným a důstojným úvodem.
V sobotu Rarášky čekal nabitý program. To hlavní byl dopolední blok soutěže mladších sborů. Rarášci předvedli
energický výkon, plný zaujetí, prožitku,
vtipu a dobrého řemesla. Se svým výkonem byli spokojeni a to je ten nejdůležitější moment – věděli, že předvedli své
maximum. Odpoledne si užili návštěvu
interaktivní výstavy „Generál Laudon“
a návštěvu v muzeu klobouků. Následně
se jako diváci zúčastnili odpoledního soutěžního bloku starších sborů a už pomalu vyhlíželi večerní slavnostní vyhlášení.
To bylo zahájeno povedeným vystoupením mužského kvratetu. Odborná porota Raráškům udělila nejvyšší ocenění
„Zlaté pásmo“ a návdavkem ještě zvláštní cenu „Za dramaturgii“. To bylo radosti! Večerní diskotéka a nedělní dopolední společné zpívání na náměstí zakončily
tuto povedenou akci, za kterou si pořadatelé zaslouží velkou jedničku. Děkujeme
za krásné zážitky.
Zbyněk Mokrejš, ředitel
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ŠKOLY

ZŠ PLHOV
Dějepisná dílna
„Lesk a bída 1. republiky“
Názory dětí z pěti skupin:
– Doba nebyla ani dobrá, ani zlá.
– Pro někoho lesk, pro někoho bída.
– Chtěli bychom žít v první republice,
protože muži byli galantní a ženy elegantní.
– Do první republiky bych se vrátil jedině
jako bohatý. Chudí lidé měli těžký život.
– Lidé byli skromnější, život byl jednodušší.
Možná byli šťastnější.

a začal program. Každá skupina se v různých hodinách účastnila různých aktivit
připravených našimi učiteli. Prošli jsme
například hudební dílnou, na které jsme
se učili tančit tanec charlestone. V dílně
českého jazyka jsme se dozvěděli informace o významných mužích 1. republiky.
V zeměpisné dílně jsme si říkali o průmyslu, zemědělství a o hranicích československého státu.
Redaktorky školního časopisu se zeptaly žáků prvního stupně na jejich projektový den, který byl také věnován 1. republice. Nejprve se žáků ptali, co se jim na
projektovém dni nejvíce líbilo. Většinou
děti odpověděly, že se jim líbila spolupráce a kostýmy. Poté následovala otázka, co

je nejvíce překvapilo. Odpovědí nám bylo,
že byli překvapeni, kolik toho jejich spolužáci vědí. Pak jsme také vyzvídali, co
je nejvíce na projektovém dni bavilo. Žákyně páté třídy odpověděly, že skládání
slovenské vlajky. Čtvrťáci získali nejvíce informací o Tomášovi Baťovi. A na co
žáci nezapomenou? Na skvělou atmosféru, kterou tento den prožívali.
Když jsme se ptali dětí, jak se jím projektový den líbil, všichni odpověděli, že to
bylo úžasné, což bylo poznat z nadšených
výrazů zúčastněných.
Elen Zlámalová, Anna Balášová, Tomáš
Jarý a Žanna Dorošenko

PROJEKTOVÝ DEN – PRVNÍ REPUBLIKA
Dne 7. 11. proběhl na plhovské škole
projektový den na téma – 1. republika.
Celá škola měla za úkol přijít v dobovém
oblečení, tzn. dívky v sukních do půli lýtek ozdobené šperky a kluci v košilích, vestičkách a kloboucích.
V osm hodin se žáci šestých a sedmých
tříd setkali před ředitelnou a zpívali československou hymnu. Také osmáci a deváťáci začali den hymnou a shromážděním.
Poté následovalo rozdělení do skupin

ACADEMIA MERCURII v Mnichově
na projektu Erasmus+
V týdnu od 15. do 19. 10. 2018 se žáci
střední školy Academia Mercurii v Náchodě v doprovodu dvou učitelek vydali
do německého Mnichova, hlavního města regionu Bavorsko, aby se zúčastnili
projektu „Moving Waters“. Projekt patří do široké skupiny mezinárodních studentských a učitelských výměnných projektů Erasmus+.
První den po příjezdu se studenti okrajově seznámili s městem, školou a hostitelskými rodinami. Další dny se v rámci projektu věnovali prohlídce města,
kde mohli spatřit především historické
centrum se známými památkami, jako
například Frauenkirche nebo městskou
radnici. Měli také možnost vyzkoušet si,

jak vypadá vyučování na německé škole. Společně s britskými, nizozemskými,
italskými a německými studenty pak
vyplňovali různé kvízy, jejichž tématem byla voda v nejrůznějších podobách
a proměnách.
Studenti také absolvovali procházku
kolem řeky Isar a jejích přilehlých parků. Měli možnost také navštívit přírodovědné muzeum v paláci Nymphemburg

s výkladem o vzniku vody na Zemi a následnými pokusy s vodou v laboratoři.
Studentům se nejvíce líbila návštěva termálních lázní s aquaparkem v Erdingu.
Za celý týden poznali mnoho z německé
kultury, dověděli se spoustu zajímavostí o vodě a především zdokonalili své jazykové znalosti.
Mgr. Šárka Pášmová
učitelka anglického jazyka

POZVÁNKY

PROSINEC

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

Město Náchod vás srdečně zve na

ADVENTNÍ

KONCERT

KOLETOVY HORNICKÉ HUDBY
jako host vystoupí VARHAN ORCHESTROVIČ BAUER

neděle

2. prosince 2018
v 18.30 hodin
Městské divadlo
Dr. Josefa Čízka
v Náchodě
vstup zdarma | změna programu vyhrazena

SNĚHÁNKY
neb
a
,,VESELÉ

VÁNOCE
S OLAFEM

v pátek 7. 12. 2018 v 15.30 hodin
Program
Přijďte se společně s námi
pobavit s postavičkou Olafa
v životní velikosti z oblíbené
pohádky Ledové království.
Chybět nebudou ani vánoční
skřítci, se kterými si děti mohou
zatancovat oblíbené vánoční
tanečky nebo si zasoutěžit
o krásné ceny.

Doprovodný program
Perníkářská dílna pro děti
ozdob si svého sněhuláka
Vánoční řemeslné trhy a stánky
s občerstvením od 9.00 do 18.00 hodin
ŽIVÝ BETLÉM od 12.00 do 18.00 hodin
Změna programu vyhrazena.
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PF‘ 2019

Město Náchod
přeje všem občanům
příjemné prožití
svátků vánočních
a mnoho zdraví,
štěstí a lásky
v roce 2019

v Náchodě

2018

Vánoce

18. 12.

16. 12.

15. a 22. 12.

15. 12.

12. 12.

11. 12.

9. 12.

7. 12.

2. 12.

1. a 8. 12.

1. 12.

Den Pro Dětskou Knihu / 9–13 hodin
knížky, čtení, hry, soutěže, dílnička, divadlo, Městská knihovna
Předvánoční koncert na zámku / 16 hodin / vstupné 60 Kč
hudební vystoupení studentů konzervatoře, Státní zámek Náchod, Velký sál
VÁNOČNÍ KONCERT 2018 / 19 hodin / vstupné 120, 110, 100 Kč
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod, Městské divadlo Dr. J. Čížka
Půjdem spolu do Betléma / 15 hodin
Loutková scéna Dětem pro radost – zadní trakt Sokolovny Náchod
I. adventní neděle – rozsvícení vánočního stromu / 17 hodin
vystoupení náchodských církví, Masarykovo náměstí
Adventní koncert Koletovy hornické hudby / 18.30 hodin / vstupné zdarma
host Varhan Orchestriovič Bauer, Městské divadlo Dr. J. Čížka
Sněhánky aneb ,,Veselé Vánoce s Olafem“ / 15.30 hodin
přijďte se pobavit, zatančit, zasoutěžit s oblíbenou postavičkou Olafa
z pohádky Ledové království, Masarykovo náměstí
II. adventní neděle u vánočního stromu / 17 hodin
vystoupení náchodských církví, Masarykovo náměstí
ADVENTNÍ KONCERT / 19 hodin / 250 Kč
Michaela Nosková, Josef Vágner, Anna Julie Slováčková, Michaela Gemrotová
Městské divadlo Dr. J. Čížka
Koncert spojených dechových orchestrů ZUŠ Náchod, ZUŠ Nové Město nad
Metují a ZUŠ Trutnov / 17.30 hodin / vstupné dobrovolné, Sokolovna Náchod
„Před naší, za naší, ZUŠ Náchod“ / 17 hodin / vstupné 80 Kč
Tradiční vánoční koncert ZUŠ Náchod, Městské divadlo Dr. J Čížka
Adventní dílna – šperkování
vánoční dílna pro rodiče s dětmi s výtvarnicí MgA. Pavlou Kejzlarovou,
výroba šperků z recyklovaných materiálů
GVU v Náchodě, nutná rezervace na info@gvun.cz nebo tel. 491 427 321
Půjdem spolu do Betléma / 15 hodin
Loutková scéna Dětem pro radost – zadní trakt Sokolovny Náchod
Vánoce s dětmi a pro děti / 9.30 hodin
dětská vánoční hra s písničkami, modlitebna Církve bratrské, Purkyňova 584
30. svobodný advent ,,Buďme si blíž“ / 18.30 hodin
komponovaný večer náchodských církví, Městské divadlo Dr. J. Čížka
Adventní koncert Ave Maria / 18 hodin / vstupné dobrovolné
Koncert žáků pěveckého oddělení a souboru FlautiNa ZUŠ Náchod

VÝSTAVY

Náchodský výtvarný podzim
vstupné 30 Kč, zvýhodněné 15 Kč, rodinný vstup 50 Kč
35. přehlídka umění regionu, Galerie výtvarného umění
Vánoční výstava výtvarného spolku SANA
Městská knihovna

Předprodej vstupenek v Městském informačním centru. Změna programu vyhrazena.

1. – 8. 12.

24. 11. – 6. 1. 2019

1. 1. 2019
6. 1.

27. 12.

25. a 26. 12.

24. 12.

23. 12.

20. 12.

19. 12.

Kostel sv. Michaela archanděla, ul. Komenského
Vánoční kometa – Petr Kolář s komorním doprovodem / 19 hodin /
vstupné 270, 250, 230 Kč, Městské divadlo Dr. J. Čížka
Vánoční koncert Václava Hybše s orchestrem / 16.30 a 19.30 hodin /
vstupné 290, 270, 250 Kč
Pavla Břínková, Václav Marek, Adina Sivoková, Jan Doskočil,
Eliška Průšová a Patrik Možíš, Městské divadlo Dr. J. Čížka
Adventní kavárna / 17 hodin
čas k zastavení, ke společnému zpěvu koled a k posezení u něčeho dobrého
modlitebna Církve bratrské, Purkyňova 584
Vánoční buzení – vokálně-instrumentální soubor Musica Viva
Jiráskova gymnázia / 18 hodin / vstupné dobrovolné
Galerie výtvarného umění, zámecká jízdárna
ADVENTNÍ KONCERT / 19 hodin / vstupné 250 Kč
Dětský pěvecký sbor Canto a Smíšený pěvecký sbor Kácov
Městské divadlo Dr. J. Čížka
Vánoční koncert pěveckých sborů Jiráskova gymnázia a pěveckého spolku
HRON z Náchoda / 15.30 hodin / vstupné 80 Kč, děti do 12 let zdarma,
Kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí
Sousedská půlnoční pod širým nebem / 22 hodin
vánoční písně, divadlo, teplý nápoj
zahrada před modlitebnou Církve bratrské, Purkyňova 584
Půlnoční mše svatá / 24 hodin
Kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí
Prohlídka betléma pro veřejnost / 14–17 hodin
Kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí
„Cestování po Vietnamu a Kambodži“ / 17 hodin / vstupné dobrovolné
přednáška P. Jana Linharta, Městské divadlo Dr. J Čížka, přednáškový sál
Novoroční ohňostroj / 18.00 hodin, Masarykovo náměstí
Živý Betlém / 16 a 17 hodin, Masarykovo náměstí
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David Novotný
za podpory Ing. Aleše Cabicara náměstka hejtmana
pro Královéhradecký kraj a poslance Parlamentu ČR Jana Birke
sI Vás doVoluJí PozVAt nA

Adventní
koncert
Anna Julie Slováčková
Josef Vágner
Michaela Nosková
Michaela Gemrotová

9. 12. 2018 od 19.00 hodin
ˇ
v Mestském
divadle Dr. J. Cížka
v Náchodě
Náchode
ˇ

Záštitu přijal starosta města Náchod a poslanec PČR Jan Birke, náměstek
hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček, náměstek
hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Aleš Cabicar, předseda Krajské
hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radek Jakubský.
Výtěžek putuje do Městského střediska služeb
Marie Náchod a Nadačnímu fondu Šárky Birke.

Vstupné
250,- Kč

Předp
Městské info rodej:
rmační centru
m,
Masarykovo
náměstí 1,
náchod,
tel.: 491 426
060

Generální partneři:

Mediální partneři:

Významní partneři:

©

ˇ

ˇ

ˇ

Město Náchod

Partneři: K-Plasty s.r.o. Nové Město nad Metují, VSD Ládr s.r.o. Miskolezy,
Hotel u města Prahy Náchod, Kvíčerová pekárna Police nad Metují

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

Tříkrálová sbírka 2019

bude probíhat přímo v Náchodě 5. ledna 2019
(v naší oblasti 3. - 6. ledna 2019). Koledníci půjdou
od domu k domu s koledou a pokladničkou, do které
můžete přispět svým finančním darem ve prospěch
dobré věci.

Výtěžek ze sbírky 2019 bychom rádi využili na mimořádné životní
situace a na zajištění sociálních služeb ve střediscích:
▪ Dům na půli cesty
▪ SV. ANNA Domov pro matky s dětmi
▪ Charitní pečovatelská služba

Charita ČR a Oblastní charita Náchod DĚKUJE VÁM VŠEM,
kteří se prostřednictvím této sbírky podílíte
na pomoci lidem v nouzi.
Vybírané prostředky Tříkrálové sbírky jsou chráněny proti zneužití.
Pokladničky jsou viditelně označeny a odpovědný doprovod koledníků
ve věku min. 15 let, je vybaven průkazem.
Informace a kontakt v rámci dané oblasti konání sbírky:
Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod, tel.: 491 433 499

***

ODEŠEL OSKAR SÝKORA

PROSINEC

Odešel MUDr. & PhDr. Oskar Sýkora
Dne 13. října 2018 zemřel v Kanadě ve věku nedožitých devadesáti let
náchodský rodák, dvojnásobný doktor a univerzitní profesor Oskar Sýkora. Pravděpodobně málo Náchoďanů
dnes ještě jeho jméno zná, ale právě
proto – pro svůj barvitý osud, mimořádný intelekt a pevné životní postoje – si zaslouží naši vzpomínku.
Do Náchoda se přiženil jeho otec
JUDr. Oskar Sýkora pocházející
z Chrudimi. Sňatek s Marií Slavíkovou, dcerou náchodského advokáta
JUDr. Josefa Slavíka, uzavřel v roce 1927 u sv. Jindřicha v Praze. Dne 22. června 1929 se mladým manželům narodilo jejich
jediné dítě, syn Oskar. Oba právníci měli svoji advokátní kancelář na Kamenici v domě čp. 143, který se dodnes honosí bohatě zdobenou fasádou v historizujícím stylu a názvem U tří lip.
Sýkorovi si ve třicátých letech nechali v Alšově ulici postavit
vilu, v níž je dnes mateřská škola. V prostorném domě obklopeném udržovanou zahradou prožil Oskar hezké dětství a mládí.
V Náchodě absolvoval školní docházku a roku 1948 maturoval
na místním gymnáziu. Bohužel tímto rokem šťastný život rodiny na dlouhou dobu skončil. Otec JUDr. Sýkora byl činný v mnoha oblastech veřejného života, za války byl v odboji, v roce 1946
byl zvolen poslancem Zemského národního výboru za čs. stranu
národně socialistickou. Byl aktivním sportovcem (vynikal v tenisu) a sportovním funkcionářem. Za květnové revoluce 1945
byl zraněn, za pomoc francouzským válečným zajatcům, kteří
se na sklonku války vraceli do své vlasti, obdržel francouzský
řád Croix militaire. Pro své politické aktivity byl v únoru 1948
zatčen, zbaven majetku, donucen odejít pracovat do zemědělství do západních Čech a celé rodině hrozila perzekuce. Po závažném varování musela rodina odejít do exilu, aby se zachránila, mladému Oskarovi bylo tehdy 19 let. Odchod byl nezvykle
dramatický, několik pokusů nevyšlo a to, že se jim konečně
27. listopadu 1948 podařilo poblíž Františkových Lázní přejít
hranice do Bavorska, považovali celý život za zázrak. Čtenáře,
které budou zajímat podrobnosti, odkazuji na líčení, které pro
rodinnou kroniku JUDr. Sýkora sepsal v roce 1965 a které bylo
zčásti otištěno ve vlastivědném sborníku Rodným krajem v číslech 38 a 39. Přes Německo a Itálii se dostali do Kanady.

V Montrealu začal pro rodinu nový život a jako většina exulantů museli i oni začínat téměř z ničeho. Je samozřejmé, že si nepřinesli žádný majetek, otec nemohl využít své právnické vzdělání, ani jejich znalost francouzštiny jim nebyla zpočátku příliš
platná. Všichni tři pracovali manuálně, učili se anglicky a ve večerních kurzech získávali další vzdělání. Zejména mladý Oskar
se nakonec díky vlastnímu nezměrnému úsilí vypracoval na mimořádně vysokou úroveň. Poté co deset let denně pracoval v různých zaměstnáních a při tom studoval na různých školách, byl
29. května 1959 promován na anglické McGill University na doktora stomatologie a téhož odpoledne na francouzské Université de Montréal doktorem filozofie. Životní podmínky celé rodiny se začaly rychle zlepšovat. JUDr. Sýkora se stejně jako dříve
v Československu aktivně zapojil do společenského a politického
dění, jeho syn se věnoval spíše zubařině a vědecké a přednáškové činnosti, historie pro něj zůstala koníčkem. Rodiče se bohužel
změny poměrů v Československu nedočkali a do rodné vlasti se
už nikdy nevrátili. O to více si možnosti návratu cenil jejich syn,
když se po 42 letech mohl svobodně vydat „domů“. S manželkou
přijeli hned na začátku roku 1990 a poté i společně se svými třemi dospělými dětmi ještě mnohokrát. Oskar Sýkora mohl znovu
vidět příbuzné, přátele z gymnázia, mohl zase chodit po Praze
nebo po Náchodě. Velkou satisfakcí se pro něj stala spolupráce
s Fakultou stomatologie Univerzity Karlovy v oblasti výzkumu
i přednášek. Protože
Kanada byla pro něj
již dlouho novým
domovem, natrvalo se do Československa stěhovat nechtěl. Jeho život se
tedy uzavřel v Halifaxu, ale na původní
vlast nikdy nezanevřel, stejně tak jako
na něj bude jako
na významného rodáka vzpomínat nadále město Náchod.

Město Náchod má zvoleno
nové vedení na období 2018–2022

Prokop, předsedou finančního výboru pan Radek Jakubský.
Nově zvolení členové finančního výboru: Pavel Bělobrádek,
Štěpán Kačer, Boris Oláh, Jan Řehák, Jitka Štimová a Jindřich
Vlášek. Nově zvolení členové kontrolního výboru: Jiří Dobýval, Petr Jirásek, Hana Kopecká, Michal Kudrnáč, Milan Marek
a Josef Šimon.
Další jednání Zastupitelstva města Náchoda se uskuteční 10. prosince 2018.

V pondělí 5. listopadu 2018 se ve velkém sále Městského divadla dr. J. Čížka uskutečnilo ustavující jednání Zastupitelstva
města Náchoda, na kterém všech 27 nově zvolených zastupitelů složilo svůj slib.
Po složení slibu následovala volba starosty a místostarostů
– 20 hlasy byl starostou zvolen Jan Birke (ČSSD), do funkce
1. místostarosty byl 20 hlasy zvolen ing. Jan Čtvrtečka (ČSSD), do
funkce 2. místostarosty byla 15 hlasy zvolena ing. Pavla Maršíková (KDU-ČSL) a jako třetí, neuvolněný místostarosta byl
23 hlasy zvolen Mgr. František Majer (ODS a STAN).
Poté následovala volba zbývajících sedmi členů Rady města
Náchoda. V tajné volbě byli členy Rady města Náchoda zvoleni:
MUDr. Ladislav Tichý (ČSSD) – 21 hlasů,
Tomáš Magnusek (ČSSD) – 18 hlasy,
MUDr. Jan Falta (ODS a STAN) – 25 hlasů,
MUDr. Edita Nováková (KDU-ČSL) – 20 hlasů,
Jiří Maršík (Patrioti města Náchoda) – 22 hlasů.
Zastupitelé volili také předsedy a členy finančního a kontrolního výboru. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Jiří

Lydia Baštecká
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

AMAG, MUSICA VIVA

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Aktuálně
Probíhající Výstava betlémů našeho člena Luboše Zemana do 13. ledna 2019 ve výstavní síni muzea Náchodska na rohu Tyršovy a Zámecké ulice.
Okénko do historie
Malá galerie
Autorem loga Malé galerie byl Oldřich Hlavsa, významný český knižní grafik a typograf. Narodil se
1909 v Náchodě a zemřel 1995 v Praze. Malá galerie se na několik let stala místem pro konání menších výstav výtvarných děl nejen významných akademických malířů, ale i místních, např. J. Fiedlera,
K. Šafáře nebo J. Kodyma. Výstavní program této galerie byl zaměřen na moderní umění za účelem
seznámit širokou veřejnost s různými současnými proudy v malbě, grafice i kresbě. Samotní členové výtvarného kroužku rádi
vzpomínali na besedy s vystavujícími malíři, které se stávaly
součástí každé vernisáže.
Následující rok 1967 se objevilo hodnocení této galerie s informací i o počtu 10 000 návštěvníků. Připomíná nejen výstavu

MUSICA VIVA
připravuje VÁNOČNÍ BUZENÍ
Vokálně-instrumentální soubor MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod se
na Vánoce připravuje vždycky už od září.
Bývá to úsměvné, když ještě lidé venku
chodí v kraťasech a chodbami školy už se
linou vánoční melodie. Ale možná i proto jsou muzikanti a sboristky na letošní
tradiční koncert správně „nabuzení“. Tak
jsme to naše letošní muzicírování nazvali stylově „Vánoční buzení“.
Uskuteční se ve středu 19. prosince
2018. A vlastně to budou v ten den koncerty dva. Jeden už dopoledne v 10.00 hodin
zahrajeme v hronovské Alkalis Senior Rezidenci, Na Chocholouši čp. 409. V budově
bývalého internátu hotelové školy, za vlakovým nádražím, rádi uvítáme třeba maminky s dětmi, nebo seniory a vlastně kohokoliv, kdo bude mít chuť a čas přijít.
Večer od 18.00 hodin se pak rádi po roce
vrátíme do náchodské Galerie výtvarného umění – zámecké jízdárny. Mezi obrazy vystupujeme v předvánočním čase už
více než dvanáct let a věříme, že i letos
bude atmosféra správně jiskřivá.
O náladě našeho letošního koncertu trochu napoví i plakát. Originální ilustraci vytvořila naše violistka, výtvarnice
a hlavně profesorka Jiráskova gymnázia
Hana „Pastelka“ Misarová.

kreseb a akvarelů akad. malíře Mirko Hanáka, (který byl znám i jako ilustrátor dětských a odborných
knih), ale i výstavu grafiky dvou umělců z Prahy,
Adrieny Šimotové a  Jiřího Johna. (A. Šimotová byla
blízkou přítelkyní Medy Mládkové, zakladatelky
Muzea Kampa). Ze současného pohledu nám může
také připadat zajímavé, jak se obrazy akademických malířů přepravovaly na výstavy do Náchoda.
Doprava obrazů, která byla jinak značně nákladná,
probíhala v rámci autobusových zájezdů závodního
klubu Náchod, kdy přístup samotných výtvarníků
k této akci byl více než obdivuhodný. Generace výtvarníků z let šedesátých až sedmdesátých: J. Bílek,
L. Bělobrádková, O. Bohadlo, J. Brummlich, D. Celbová, J. Červinka, J. Čížková,
J. Frýba, Z. Halíř, J. Hančíková,
J. Horáková. J. Janecká. Z. Kočvar,
J. Kolaja, J. Králíček, A. Moravská, J. Nechutná. J. Nýč, V. Papež,
J. Plíšek, R. Polonček, J. Procházka, E. Radojewska, M. Říhová,
J. Suk, H. Šálová-Koblížková,
Vokálně instrumentální soubor
MUSICA
VIVA Jiráskova
gymnázia Nácho
J. Šejnoha,
Z. Trojanová,
H. Vomáčková-Keyzlarová, V. VydroVás srdečně
zve na tradiční
vá-Vaisarová,
V. Zárubovákoncert
a M.
Zlatuška.
Jitka Amalberga Pácaltová

VÁNOČNÍ BUZENÍ
Vokálně instrumentální soubor
Vokálně instrumentální soubor

MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod
MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod

Vás srdečně zve na tradiční koncert
Vás srdečně zve na tradiční koncert

MUSICA VIVA
VÁNOČNÍ
VÁNOČNÍ BUZENÍ
BUZENÍ
VÁNOČNÍ BUZENÍ

Vokálně instrumentální soubor

Jiráskova gymnázia Náchod

A abychom vás ještě více nalákali, tak
Vás srdečně zve na tradiční koncert
těšit se můžete na pestrý a docela veselý výběr lidových vánočních písní a koled.
Některé známější si s námi možná zanotujete. Jinými Vás třeba překvapíme. Co
ale zachováváme, jsou originální úpravy našeho uměleckého vedoucího Milana Poutníka. A letos jsme si dali záležet
i na novém nastudování pod taktovkou
sbormistry Věry Vlčkové.
Orchestr se v letošním roce opět trochu rozrostl. A zájem o společné zpívání
zaznamenal i náš dívčí sbor. A naše rozesmátá parta už se moc těší, že Vám i sobě
zpříjemní obvykle hektický předvánoční čas. Ať už za námi přijdete do Hronova, nebo se potkáme v krásném místě náchodské galerie.
Rádi bychom ještě na tomto místě tradičně poděkovali za přízeň všem návštěvníkům našich koncertů. Za podporu také
děkujeme rodičům. A vážíme si pravidelStředa 19. prosince 2018
né finanční podpory od SRPDŠ při JiráskoStředa
19. prosince
2018
Hronov – Alkalis
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409 od 10.00 hodin
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MUSICA VIVA nabídne ve středu 19. pro- Náchod vstupné
dobrovolné
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Vstupné na oba koncerty je dobrovolné.
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KINO ALTERNATIVA

PROSINEC

OPERA, BALET, DIVADLO, VÝSTAVA AKONCERTY

to vše v kině Vesmír v Náchodě v PROSINCI 2018
Úterý 4. prosince v 19.30 hodin – Výtvarní géniové ve filmu
CARAVAGGIO – DUŠE A KREV
Život Michelangela Merisiho, který si podmanil umělecký svět
pod jménem Caravaggio, má všechny charakteristiky poutavého příběhu. Nechybí v něm vražda, vypjaté emoce ani nezměrná
krása. Intenzivní dokumentární film nabízí v dokonalé obrazové kvalitě jedinečnou příležitost prohlédnout si zblízka svůdný
půvab jeho slavných obrazů...
Dostal jméno vynikajícího florentinského umělce a jednoho
z archandělů. Jeho talent mu předurčil úspěch, věčný souboj
s vnitřními démony mu však nedovolil si ho užívat příliš dlouho. Jeho cesta z Milána na Maltu není výpovědí pouze o čtyřicítce obrazů, ale také o Caravaggiově ustavičném hledání svobody
a sebe sama uvnitř své tvorby. České titulky.
Vstupné 180 Kč, zlevněné (studenti, senioři, ZTP) 150 Kč.
Čtvrtek 6. prosince v 19.45 hodin
– Satelitní přímý přenos z londýnského Národního divadla
William Shakespeare:
ANTONIUS A KLEOPATRA
Hvězdní herci nominovaní na Oscara, Ralph Fiennes a Sophie
Okonedo, se představí jako slavný osudový pár v Shakespearově
tragédii o politice, vášni a moci… Caesar a jeho vrazi jsou mrtví. Generál Marcus Antonius nyní vládne Římu spolu s Octaviem
a Lepidem. Ale na periferii impéria zničeného válkou se Antonius
vášnivě zamiluje do egyptské královny Kleopatry. V tragickém
souboji povinnosti a oddanosti se posedlost stane katalyzátorem
války. Jedna z nejočekávanějších inscenací podzimu, kterou hostí největší sál britského Národního divadla Olivier.
Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými
a českými titulky.
Vstupné 250 Kč, zlevněné (studenti, senioři, ZTP) 200 Kč.
Neděle 9. prosince v 15.30 hodin
– Záznam koncertu z berlínského Waldbühne
JONAS KAUFMANN: POD HVĚZDAMI
– WALDBÜHNE BERLÍN 2018
Jedinečný koncertní zážitek „největšího a nejlepšího“ současného tenoristy světa Jonase Kaufmanna. Zazní slavné árie i populární písně z jeviště dvacetitisícového berlínského amfiteátru
ve Waldbühne. Vstupné 200 Kč.
Středa 12. prosince v 19.30 hodin
– Koncertní film IMAGINE
Film s dříve nezveřejněným bonusovým materiálem! První projekce této rozšířené verze v ČR!
Hudební fanoušci uvidí a uslyší Imagine Johna Lennona a Yoko
Ono tak, jako nikdy před tím! V nové podobě film obsahuje dříve nezveřejněný materiál exkluzivně určený jen pro kina. Imagine byl pečlivě restaurován z originálních pásů a zvuk byl remixován. Navíc je rozšířen o 15 minut nikdy dříve nezveřejněných
záznamů včetně Johna a jeho skupiny (George Harrison, Nicky
Hopkins, Alan White, Klaus Voormann) hrajících ve studiu skladby How Do You Sleep? a Oh My Love. Vstupné 150 Kč.
Sobota 15. prosince v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
GIUSEPPE VERDI: LA TRAVIATA
Slavná opera Giuseppe Verdiho, na námět románu Alexandra Dumase mladšího Dáma s kaméliemi. Hudební ředitel Metropolitní
opery Yannick Nézet-Séguin bude řídit provedení Verdiho nesmrtelné tragédie La traviata. Nová inscenace v režii Michaela Mayera se odehrává v 18. století a výprava, kde se před očima diváků střídají roční období, skutečně bere dech. Diana Damrau se
představí v roli nešťastné Violetty a jejího milého Alfreda ztvár-

ní Juan Diego Flórez. V roli Alfredova starostlivého otce Giorgia
Germonta vystoupí Quinn Kelsey.
Nastudováno v italském originále, uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
Neděle 16. prosince v 18 hodin
Záznam koncertu ze Sixtinské kaple ve Vatikánu
VENI DOMINE – ADVENT A VÁNOCE V SIXTINSKÉ KAPLI
Vatikánská knihovna je domovem nejvýznamnější a nejrozsáhlejší sbírky posvátných hudebních rukopisů ve světě a Sixtinský
pěvecký sbor má neomezený přístup k tomuto mimořádnému
archivu. Sixtinský pěvecký sbor, nejstarší sbor na světě, zpíval
tuto hudbu po celá staletí a nedávno dosáhl nových hudebních
vrcholů dokonalosti… Mnoho z prací v tomto koncertním záznamu, jako třeba Palestrina a Desprez, napsané jako součást
Papežské oslavy pro Advent a Vánoce, nebylo ještě nikdy publikováno… V programu skladby Giovanni Pierluigi da Palestriny,
Josquin Despreze, Jacob Clemense non Papa, Tomáše Luis de Victorii, Giovanni Maria Nanino, Pérotina či gregoriánské zpěvy. Pěvecký sbor Sixtinské kaple (Cappella Sistina) diriguje Massimo
Palombella. Vstupné 150 Kč.
Sobota 22. prosince ve 14.45 hodin
Satelitní přenos baletního představení z Královského baletu
v Londýně
LOUSKÁČEK
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij, choreografie: Peter Wright podle Lva
Ivanova. Vánoční dárek pro celou rodinu a klasické dílo, které
má zvláštní místo v srdcích milovníků baletu na celém světě…
Čajkovského neobyčejně populární hudba je jako stvořená pro
štědrovečerní dobrodružství Klárky a její hračky – Louskáčka.
Jejich cesta do země sladkostí přináší několik velmi známých baletních zážitků, jako je tanec Cukrové víly nebo Květinový valčík. Choreografie Petra Wrighta pro Královský balet zachovává
ducha ruské baletní klasiky s dobovými detaily, tančícími sněhovými vločkami a množstvím sólových rolí a ansámblů v provedení dokonalé špičkové techniky.
Vstupné 250 Kč, zlevněné (studenti, senioři, ZTP) 230 Kč.
Středa 26. prosince v 17 hodin
Záznam koncertu z vídeňského Koncerthaus
TŘI TENOŘI – VÁNOČNÍ KONCERT
Tradiční vánoční koncert – 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 100 Kč.
Pondělí 31. prosince v 17 hodin
Satelitní přímý přenos koncertu z Londýna
SILVESTROVSKÝ GALAKONCERT BERLÍNSKÉ FILHARMONIE 2018
Opět po roce (a již po osmé) Vás zveme na Silvestrovský galakoncert, do koncertního sálu Berlínských filharmoniků, kteří svým
tradičním silvestrovským koncertem opět přivítají nový rok...
Dirigentem letošního koncertu, ale i zároveň klavírním sólistou, bude světoznámý Daniel Barenboim, který mj.dirigoval Mou
vlast na loňském zahájení Pražského jara 2017. V programu zazní Koncert pro klavír a orchestr č. 26 „Korunovační“
D dur Wolfganga Amadea Mozarta a dále díla Maurice Ravela - Španělská rapsodie, Alboradadel gracioso ze Zrcadel, Pavana za mrtvou infantku a samozřejmě, že nebude chybět slavné
Bolero. Vstupné v předprodeji do 17. 12. 2018 180 Kč, dále za 200 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
Sobota 5. ledna 2019 v 19 hodin
Záznam koncertu ze Sydney
ANDRÉ RIEU – NOVOROČNÍ KONCERT 2019
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DOKOŘÁN, JIZBICE

Dobročinný bazárek
Dokořán z. s.
Jak jsme vás již v minulých číslech Náchodského zpravodaje
informovali, spolek Dokořán uspořádal dne 24. a 25. 9. dobročinný bazar. Od spousty lidí jsme téměř 5 měsíců přebírali věci,
které se rozhodli darovat na dobrou věc a tyto věci jsme následně za opravdu symbolické ceny prodávali. Šlo nejčastěji o oblečení, jak dospělácké, tak dětské, dále o hračky, bižuterní šperky,
knihy, kuchyňské potřeby, drobné dekorativní předměty a módní doplňky. Dárců se sešlo opravdu velké množství a musíme
vyjádřit našim dárcům velké poděkování. Jsme opravdu velmi
vděční a zároveň nadšení, kolik lidí s dobrým srdcem v Náchodě a okolí žije. Velký úspěch měl i náš „plackovač“, díky kterému jsme mohli potěšit i děti. Na přání jsme zde vyráběli placky
nebo magnety s nejrůznějšími motivy, na výběr jich bylo téměř
300 a vybral si opravdu každý.
S potěšením bychom vás chtěli informovat, že utržená částka činí 8 634,– Kč a naprosto předčila naše očekávání. Proto ještě jednou děkujeme nejen našim dárcům, ale také nakupujícím,
kteří bazárek navštívili a nakoupili u nás.

Nový střed návsi na Jizbici
Na podzim letošního roku ožila náves na Jizbici stavebním ruchem. Po dvouletém úsilí místních organizací a především vedení města Náchoda se podařil převod pozemků ze státu na město.
To umožnilo revitalizaci celého tohoto prostoru. Suchý strom
a polámané túje nahradily zakrslá lípa, vkusné lavičky s odpadkovým košem a také byl instalován stojan na kola. Své místo našla i růže darovaná od občanů ze spřátelené Jizbice u Nymburka.
Vše je sladěno ve stejném stylu jako okolí nedaleko stojící kapličky, o které jsem psala v minulém čísle zpravodaje. Celkovou
opravou prošla i místní studna s historickou pumpou. Připraveno je i místo pro novou informační tabuli, která by zde měla být
instalována na jaře 2019. Ve stejném časovém horizontu bude
pak rovněž dokončena úprava památníku vztahujícího se k otevření tehdejší školy na Jizbici, který stojí nedaleko návsi na cestě směrem na Dobrošov. Celý prostor tak bude důstojným „středem“ této příměstské části.
Současně s revitalizací návsi proběhly i stavební práce za hasičskou zbrojnicí. I tato část dostala nový povrch. Práce to však
nebyly jednoduché – celé podloží se muselo vybagrovat a urovnat, byla postavena i nová opěrná zídka. Výsledkem je krásně
upravený prostor pro kontejnerová stání.
Poděkování občanů Jizbice patří nejen aktivním spolkům na
Jizbici, které tyto akce „rozhýbaly“, ale i vedení města Náchoda
za jejich organizační a především finanční zajištění.
Blanka Majerová – kronikářka Jizbice

Oslavy 17. listopadu v Náchodě
V sobotu 17. listopadu 2018, v den státního svátku, který je
symbolem boje za svobodu a demokracii, uctili představitelé
města Náchoda společně se zástupci místní organizace Konfederace politických vězňů památku událostí 17. listopadu 1989.
Pietního aktu se zúčastnili starosta Jan Birke, místostarostové
Pavla Maršíková, Jan Čtvrtečka a František Majer a zastupitelé
Pavel Bělobrádek a Petr Jirásek.
V dopoledních hodinách položili společně květiny a zapálili
svíčky již tradičně u pomníku umučeným vězňům v blízkosti budovy okresního soudu, u morového sloupu (sousoší Nejsvětější
Trojice) na Masarykově náměstí a nově také u busty T. G. Masaryka před budovou radnice.
Zástupci místní organizace Konfederace politických vězňů
také připomněli na hřbitově památku svého dlouholetého člena
a předsedy Rudolfa Macka, který zemřel 18. 11. 2012.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
Na bazárku panovala velmi milá a přátelská atmosféra, která
nakonec nebyla pouze v avizovaný den konání bazaru, ale ještě
den následující, o který se náš bazar rozšířil.
Velké poděkování za poskytnutí zázemí také patří celému
týmu Městské knihovny Náchod, v čele s paní ředitelkou Mgr.
Ivanou Votavovou. Bylo nám u vás moc hezky.
Jak jistě už víte, spolek Dokořán provozuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Archa. Zde nabízíme pomoc rodinám s dětmi z Náchoda, které se nacházejí v nepříznivé sociální
situaci. Jsme jim nápomocni při řešení nejrůznějších problémů,
jako je například dlouhodobá nezaměstnanost, špatná finanční
situace rodiny, zneužívání návykových látek, krádeže, záškoláctví a další problémové chování dětí a mládeže. V nabídce služeb
náš klient nalezne výchovné a vzdělávací aktivity dětí a dospělých, nácviky a upevňování různých dovedností a schopností,
podporu vzdělávacích aktivit a jiné důležité věci nezbytné pro
celkové zkvalitnění jejich života. A právě na tyto výše uvedené aktivity bude využit i finanční obnos, který nám dobročinný bazar vynesl.
Děkujeme všem zúčastněným a už teď se těšíme na příště, konaný bazar nebyl určitě poslední.
Mgr. Denisa Carvová – vedoucí sociální služby
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Název projektu:
Lávka přes železniční trať, Náchod
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008135
V tomto roce byla zahájena akce na vybudování nové železniční lávky pro pěší
v Náchodě, pro zajištění bezpečného pohybu chodců, kteří si přestanou zkracovat cestu přes železniční trať a tím
ohrožovat svoji bezpečnost. Současně se
lávka stala bezbariérovou a umožnuje
tak snadný a bezpečný pohyb všem osobám bez rozdílu.
Začátek stavebních prací byl v červenci 2018 a ukončení v listopadu 2018.
Nová železniční lávka pro pěší v Náchodě se nachází, číslo kat. území
701262. Lávka vede přes obousměrnou
železniční trať Týniště nad Orlicí – Meziměstí v km 58,620 (Náchod). Lávka spojuje ulice na Letné a Za Tratí. Začátek úseku je na konci ulice Na Letné v km 0,051

Revitalizace
veřejného osvětlení

města Náchod – IX. etapa
Dotčenými lokalitami projektu „Revitalizace VO města Náchod – IX. etapa“
se staly oblasti Pavlišov, Dobrošov, Běloves a část Mánesova nábřeží. Pro realizaci spočívající zejména ve výměně svítidel bylo v těchto lokalitách vybráno 184
světelných míst, napájených z 5 spínacích bodů – rozvaděčů. Původní soustava veřejného osvětlení dosahovala stáří více než 20 roků, většina svítidel tak
byla ve stavu odpovídajícím takové době
provozování a opotřebení. Jejich údržba
byla náročná a dostupnost náhradních
dílů složitá. Kabelová vedení odpovídala svým stavem době vzniku veřejného
osvětlení. Na základě výpočtů byla vybrána nová svítidla s LED optickým systémem.
Na celkové výdaje v projektu ve výši cca
2,2 mil. Kč připadají způsobilé výdaje ve
výši cca 1,9 mil. Kč, mezi které mimo stavebních a montážních prací patří výdaje za zpracování energetického posudku,
technické dokumentace apod. Město obdrželo dotaci ve výši 955 727 Kč.
Stavební a montážní práce probíhající v letních a podzimních měsících letošního roku v ceně cca 2,1 mil. Kč vč. DPH
byly provedeny firmou Technické služby
Náchod s.r.o.
Akce „Revitalizace VO města Náchod –
IX. etapa“, č. dotace 122D221008328 byla
realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2018.

00 a konec v napojení do ulice Za Tra- cílem SCLLD 3. 1 Zkvalitnění vybavetí v km 0,103 00. Jedná se o úsek délky nosti území MAS dopravní infrastrukturou,
3. 1 Dopravní
infrastruktura.
Pro- zdraví 52,00 m.
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V pátek nové
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ky včetně zábradlí přes železniční trať, se sníženou schopností pohybu a orienTýdny pro duševní zdraví, které se snaží upozornit na problematiku duševn
vybudování nových chodníků na před- tace a zvýšení bezpečnosti v obcích. Rovtouto
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seskupení
ve složení
lení. Dále je vybudováno nové odvodnění na bezpečnost ve městě. Tento projekt
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Macek (kontrabas)
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s volným
vsa- atmosféry.
vytvoření
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Projekt "Lávka přes železniční trať, Nákováním vody v prostoru chodníku.
Zhotovitelem prací v objemu cca 3,9 chod", CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/000813
mil. Kč vč. DPH byla firma MADOS MT 5 se ucházel o podporu z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro res.r.o. z Lupenic.
Projekt byl v souladu se Strategií ko- gionální rozvoj a ze státního rozpočtu
munitně vedeného rozvoje území MAS ČR prostřednictvím Integrovaného regiStolové hory, konkrétně se specifickým onálního operačního programu.
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100 LET ČCE

100 let Českobratrské církve evangelické

V letošním jubilejním roce vzniku samostatného československého státu, později nazvaného Československá republika,
si evangelíci připomínají rovněž 100. výročí vzniku své církve,
přičemž souvislost obou výročí není náhodná. Nejprve trochu
starší historie.
Vyhlášením tzv. tolerančního patentu dne 13. října 1781 císařem Josefem II. byly v Čechách povoleny, spíše jen trpěny,
dvě konfese – augsburská (luterská) a helvétská (kalvínská) při
přísném dozoru katolické církve. Projevy této tolerance můžeme na evangelických modlitebnách z té doby vidět dodnes (bez
věží, zvonů, vchod orientován do polí a situovány mimo hlavní ulice). Teprve po vydání tzv. protestantského patentu v roce
1861 dosáhly evangelické sbory právního uznání, mohly stavět
kostely i s věží, vydávat církevní tisk, pracovat v oborech sociálních a výchovných, zakládat další sbory a navazovat zahraniční kontakty. Podřízeny však byly Vrchní církevní radě ve Vídni.
Touha po spojení evangelických sborů obou vyznání a jejich superintendencí se silně ozvala již v roce 1848 a snahy o českou
církevní autonomii pak zesílily počátkem 20. století.
Ihned po vyhlášení Československé republiky všecky české
a moravské evangelické sbory vyjádřily svou jednotu právním
spojením na Generálním synodu konaném 17. a 18. prosince 1918

v Obecním domě v Praze. Jednomyslně bylo schváleno spojení
církví luterské a reformované v jedinou Českobratrskou církev
evangelickou. Zástupci sborů proklamovali zásady demokratické společnosti a sociální spravedlnosti v nově budovaném státě a zdůraznily ideje české reformace. Vyhlásili rovnoprávnost
mužů a žen v církvi a požadavek presbyterně synodního zřízení.
Sněm zvolil devítičlenný prozatímní synodní výbor, jehož předsedou se stal Josef Souček. Tím byla ve správním smyslu zrušena
podřízenost bývalé VCR. Sněm i počátky církve probíhaly v silné atmosféře národoveckého nadšení a zdůrazňované totožnosti mezi českou evangelickou a českou národní identitou. Nechtěným důsledkem pak byl vznik samostatné Německé evangelické
církve v roce 1919 a v roce 1923 Slezské evangelické církve a. v.
Bohužel ani Slováci se na vzniku nové církve nepodíleli. Přesto
měl vznik ČCE před 100 lety velký význam a letos byl pádný důvod ke slavení. Celostátní oslavy s mottem Radujme se vždy společně vyvrcholily třídenním celocírkevním setkáním v Pardubicích ve dnech 28.–30. září. Členové náchodského sboru spolu
s hronovskými se pak ještě sešli v kostele v Šonově u Nového
Města nad Metují v neděli 7. října při slavnostních bohoslužbách, po nichž byla do farního arboreta zasazena pamětní lípa.
Kromě toho si evangelíci z Náchoda a širšího okolí připomínají
ještě jedno výročí. Dlouho neměli pro církevní život vlastní prostory. Po svízelném putování po různých místnostech se podařilo získat budovu v Purkyňově ulici, původní přístavbu tanečního
sálu vedlejšího hostince Port Artur z roku 1907. V pozemnostním archu domu č.p. 535 je od roku 1956 zapsána jako nový držitel Kazatelská stanice Českobratrské církve evangelické. Členové církve ho stavebními úpravami přizpůsobili svým potřebám
a oficiálně od 1. října 1958, kdy se konalo slavnostní otevření
modlitebny, nejprve kazatelská stanice sboru Hronov, později samostatný sbor Náchod – Šonov (od roku 1993) budovu využívá jako svůj sborový dům (viz foto). Velký sál v přízemí slouží
pro shromáždění, dále je zde umístěna kancelář sboru a v patře
jsou byty. Dům byl v padesátých letech zakoupen synodní radou ČCE, vlastní adaptace podle plánů architekta B. Bareše byla
provedena a z velké části financována (náklady dosáhly výše
100 000 Kčs) díky obětavosti a osobnímu nasazení členů sboru.
Lydia Baštecká

Strážníci Městské policie Náchod
se zaměřili na kontroly chatových oblastí
Náchodští strážníci se ve čtvrtek 22. 11. 2018 zaměřili na kontroly chatových oblastí v osadě Ostrovy a v Pekelském údolí podél cesty k Peklu. Zkontrolovali na 40 chat. Strážníci obcházeli chaty hned z několika důvodů. Tím prvním byla snaha zjistit,
zda některý objekt nebyl narušen nezvanými hosty, kteří si odnesli cenné věci, dalším důvodem bylo možné odhalení lidí „bez
domova“, kteří by si mohli v opuštěných chatkách nalézt úkryt
před současným mrazivým počasím. Po kontrole jednotlivých
chat zanechali strážníci majitelům vzkaz „Vaše chata byla zkontrolována dne 22. 11. 2018“. Během kontroly nezjistili u žádné
z chat, že by byla narušena od nezvaných lidí.
Strážníci vyzývají majitele, kteří svou chatu dosud nezabezpečili, aby tak učinili neodkladně.
Rekreační objekt si zabezpečte především certifikovanými
mechanickými zábrannými prostředky.
Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (vstupní dveře, okna, verandy).
Objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru.
Nenechávejte přes zimu cennější věci v rekreačním objektu.
Rekreační objekt navštěvujte pokud možno i v zimě. Uklizený sníh budí zdání neustále kontroly.

Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob
a aut. I případné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie.
Při podezření z vykradení zásadně nevstupujte do objektu,
neuklízejte po zlodějích a věc oznamte neprodleně policii.

Bazén a sauna pro veřejnost
o vánočních prázdninách
BAZÉN
do neděle 23. 12. 2018
pondělí 24. 12. 2018
úterý
25. 12. 2018
středa 26. 12. 2018
čtvrtek 27. 12. 2018
pátek
28. 12. 2018
sobota
29.12.2018
neděle 30. 12. 2018
pondělí 31. 12. 2018
úterý
1. 1. 2019
středa
2. 1. 2019
od čtvrtka 3. 1. 2019

běžná provozní doba
zavřeno
zavřeno
zavřeno
5.30–7.30 13.30–20.00
5.30–7.30 13.30–20.00
13.00–18.00
13.00–18.00 18.00–21.00 (nudi plavání)
zavřeno
zavřeno
5.30–19.00
běžná provozní doba

SAUNA
do neděle 23. 12. 2018
pondělí 24. 12. 2018
úterý
25. 12. 2018
středa 26. 12. 2018
čtvrtek 27. 12. 2018
pátek
28. 12. 2018
sobota 29. 12. 2018
neděle 30. 12. 2018
pondělí 31. 12. 2018
úterý
1. 1. 2019
středa
2. 1. 2019
od čtvrtka 3. 1. 2019

běžná provozní doba
zavřeno
zavřeno
zavřeno
15.00–20.00
15.00–20.00
zavřeno
18.00–21.00 (nudi sauna)
zavřeno
zavřeno
zavřeno
běžná provozní doba

VÁNOČNÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
 sobota 22. 12. 2018
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 neděle 23. 12. 2018
od 14.00 hod do 16.00 hod.
 pondělí 24. 12. 2018
od 10.00 hod. od 12.00 hod.
 úterý 25. 12. 2018
od 14.00 hod do 16.00 hod.
 středa 26. 12. 2018
od 14.00 hod do 16.00 hod.
 čtvrtek 27. 12. 2018
od 13.30 hod do 15.30 hod.
 pátek 28. 12. 2018
od 13.30 hod do 15.30 hod.
 pondělí 31. 12. 2018
od 10.00 hod do 12.00 hod.
 úterý 1. 1. 2019
od 14.00 hod do 16.00 hod.
 středa 2. 1. 2019
od 14.00 hod do 16.00 hod.

zimni.stadion@mestonachod.cz
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JIŘINKOVÝ SÁL MUZEA
BOŽENY NĚMCOVÉ V ČESKÉ SKALICI

TRADIČNÍ DESÁTÁ PRODEJNÍ VÝSTAVA VÁNOČNÍCH
DEKORACÍ, ADVENTNÍCH VAZEB A DÁRKŮ.
OTEVŘENA KVĚTINOVÁ KAVÁRNA
S PŮVABEM MINULÝCH STOLETÍ.
Víkendy so–ne 10.–11. 11,
pá–ne 16. 11. – 9. 12. 2018
10.00–17.00 hod.
Pořádá společnost Kouzlo starých
časů za laskavé spolupráce
Muzea Boženy Němcové.
www.kouzlostarychcasu.com

Nostalgicke_vanoce_cb_inzerat_86x59.indd 1

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví v roce 2019.

www.zimni-stadion-nachod.cz

Nostalgické Vánoce
SPORT, POZVÁNKY

PROSINEC

www.mestonachod.cz
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KAREL MRÁZEK, RECENZE
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Generálmajor v.v. Ing. Karel Mrázek, DSO, DFC.
V závěru letošního roku s „osmičkami“ si 5. prosince připomeneme 20
let od úmrtí legendárního stíhacího pilota a velitele
čs. stíhacího křídla ve Velké Británii
generálmajora v.v.
Ing. Karla Mrázka.
Narodil se 29. listopadu 1910 v rodině
zaměstnance císařsko-královských Státních drah v Náchodě. Důstojník z povolání, absolvent Vojenské akademie, nejmladší velitel 33. letky
Leteckého pluku 2 v Olomouci. Po okupaci
německou armádou odešel přes Polsko do
Francie, byl přijat do Cizinecké legie, sloužil v severní Africe, operačně přidělen k fotoprůzkumné GR(C) 4/408. Ve Velké Británii prošel výcvikem na letouny Hurricane

Mk.I, byl zařazen nejprve ke 43. a později ke 46. peruti, se kterou se zúčastnil Bitvy o Británii a získal řadu sestřelů. Později přidělen k 313. čs. stíhací peruti, u které
se stal postupně velitelem letky a perutě,
než převzal čs. stíhací křídlo. Ke konci války byl frekventantem vysoké školy válečné
v Gerrard Cross, poté v hodnosti britského plukovníka (Group Captain) působil na
Velitelství stíhacího letectva Fighter Command. Po válce vystudoval Vysokou školu
válečnou v Praze, po které převzal 3. leteckou divizi v Brně. Přišel „Únor 1948“ a plk.
gšt. K. Mrázek byl mezi prvními čs. důstojníky, kteří byli zatčeni. Pro nedostatek důkazů byl propuštěn a dán do výslužby, vyhozen od letectva a degradován na vojína.
S rodinou se přestěhoval z Brna do Jablonce
nad Nisou, kde pracoval v n. p. Autobrzdy.
V 90. letech minulého století byl rehabilitován a jmenován do hodnosti generálmajora v. v. Nositel vysokých československých
a spojeneckých řádů a vyznamenán, čest-

Umění překladu

chodský zpravodaj 1998, č. 7–8, 2014, č 2).
Vyvrcholením jeho umělecké dráhy bylo
působení v kmenovém souboru Krejčova
Divadla za branou, patřícího k absolutní
světové špičce. Divadlo za branou zůstane
navždy patrně nedostižnou legendou. Škoda jen, že v dnešní době je u nás jeho význam slepě přehlížen.
Vladimír Matějček nechtěl, aby otcovo
úsilí zůstalo ladem. Okouzlil ho také samotný román – přál si, aby se dostal k širšímu okruhu českých čtenářů. Byl si velmi
dobře vědom, jak zodpovědného a citlivého úkolu se ujal. K otcovu překladu přistupoval s velkou pietou a úctou. Pečlivě
cizeloval každé slovo, větu, odstavec, kapitolu a celek knihy. Výsledek „transcendentní“ spolupráce otce a syna předal elitnímu nakladatelství, které počátkem léta
knihu vydalo.
Příběh „CIZINCE“ se přímo nedotýká průběhu první světové války, prvního
strašného konfliktu, ve kterém lidstvo odhodilo všechny ohledy a překročilo dosud
platné normy „lidskosti“. Popisuje však na
osudu tureckého důstojníka a prostých tureckých venkovanů její přímé důsledky. Ty
vyvrcholily v roce 1922 válečným konfliktem, který Řekové dodnes nazývají „maloasijskou katastrofou“, zatímco Turci ji
považují za počátek vzniku moderního
tureckého státu. „Osmanská říše (1299–
1922), která byla hrozbou svých sousedů
a šířila se po staletí do Evropy, do severní
Afriky i na východ, zůstala po první světové válce poražena a sklízela plody své rozpínavosti, tak jako mnohé jiné „věčné říše“
v lidské historii,“ připomíná V. Matějček.
Na rozdíl od Bernièresova románu „Ptáci bez křídel,“ který pojednává o stejném
tématu, nejsou stránky „CIZINCE“ nasáklé krví, o to je však líčení utrpení „obyčej-

Snad jen shodou okolností vyšla letos,
kdy si celý svět připomíná konec první světové války, v brněnském nakladatelství
Host kniha zakladatele moderní turecké literatury Yakupa Kadriho Karaosmanoglu
„CIZINEC“. Unikátní příběh jejího českého
překladu (v minulosti byl přeložen do mnoha světových jazyků) se zajímavým způsobem vztahuje k Náchodu.
V tiráži knihy nacházíme dvě totožná
jména, představující však dvě generace náchodské rodiny Matějčkových. První verze
překladu „CIZINCE“ byla dílem profesora
náchodské Střední ekonomické školy Vladimíra Matějčka st. (1910–1996) – lingvisty a polyglota, (viz Náchodský zpravodaj
2016, č. 7–8), který si nechal originál románu přivézt z Turecka. Po jeho smrti byl
rukopis překladu, psaný tužkou, dlouhá
léta uchováván v rodinném archivu.
Před několika lety si předsevzal překlad dotvořit profesorův syn, rovněž Vladimír Matějček (*1947), který svůj profesionální život zasvětil divadlu. Účinkoval
i v řadě filmových a televizních rolí, především v zahraniční produkci, je známý také
jako scénárista, režisér, a překladatel. (Ná-

ný občan města Náchoda, zemřel 5. prosince 1998 v Jablonci nad Nisou.
Jan Rail – Irena Vlachová

Zleva Gen. K. Mrázek, britský stíhač Dennis
Gillam, gen. F. Fajtl a plk. Ota Hrubý.
ných“ lidí v nesmyslném konfliktu, zosnovaném, jako ostatně vždy, velkou politikou
„obyčejných“ psychopatů, působivější.
Hlavní linii románu, vyprávěného velmi
úsporným, „klidným“, deníkovým stylem,
očištěným od zbytečných okras, prolíná téměř nenápadně linie milostného příběhu
vzdělaného důstojníka a prosté venkovanky, který svou vroucností a čistotou možná
upomene čtenáře na Dantův „Nový život“.
I v tomto případě láska „přemáhá svět“ navzdory permanentnímu šílenství lidského
plemene. I zde, díky osudové nenaplněnosti, stává se věčnou.
Říká se, že dobrý překlad poznáme podle
toho, že si jej vůbec neuvědomujeme. Překlad otce a syna Matějčkových je i v tomto ohledu výjimkou. Je natolik dobrý, že
si krásu jazyka prostě uvědomit musíme.
Právě tak, jako si musíme uvědomit nevšední půvab ženy, byť je skrytý pod jemně prosvítající rouškou. V dnešní době, kdy
překladatelská demence, nesoucí neklamnou pečeť internetového překladače, proniká z odborné literatury stále častěji i do
beletrie, je skvostný překlad velkou vzácností. Příběh „CIZINCE“, jeho forma a jeho
překlad tvoří vzácnou jednotu ducha. Pro
milovníka literatury je tato kniha skutečnou lahůdkou.
Petr Havel
(Pozn.: o filmových a televizních
rolích V. Matějčka více na internetových
stránkách FDB a IMD)
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Konec roku patří vždy Mistrovským soutěžím
judo a Náchodu se dařilo tak jako ještě nikdy
Honza Homolka převzal v sobotu 3. 11.
2018 v průběhu MISTROVSTVÍ ČR DOROSTENCŮ v Brně z rukou Sportovního ředitele Českého svazu juda cenu FAIR PLAY
za upozornění rozhodčího na nasazenou
páku soupeře. Pro Honzu to znamenalo
vyřazení z bojů na turnaji, na který se celý
rok poctivě připravoval, a konečné 7. místo. Pro nás všechny je ale vítězem HONZA
a s ním i celý náchodský klub juda. Pocit,
že nevychováváme jenom skvělé judisty,
ale i skvělé lidi, je právě to, proč to děláme. Nám trenérům a funkcionářům to
dává novou chuť do práce a také náš malý
potěr získal v Honzovi velký vzor.
Velká gratulace za umístění na MISTROVSTVÍ ČR DOROSTENCŮ 2018 patří také
Kristýně Vondřejcové, která i přes nepříjemné zranění kolene vybojovala skvě-

lé 3. místo. Všichni doufáme, že Kristýna
bude brzo v pořádku a přejeme jí brzké
uzdravení.
To nejlepší jsem si nechal na konec. Klára Krátká zažívá zatím nejúspěšnější rok
své žákovské judistické kariéry. V průběhu roku 2018 se ji podařilo získat celkem
11 zlatých a 2 stříbrné medaile z turnajů jako je maďarská Budapešť, německý
Spemberg, polská Bochnia a celého seriálu Českého poháru. Za celý rok Klára prohrála pouze dva zápasy. Svoje úspěšné tažení korunovala 20. 10. 2018 v Ostravě na
Přeboru České republiky mladších žáků
a žákyň.
Svoji kategorii Klára zcela ovládla
a svoje soupeřky prakticky nepustila do
techniky. Na cestě k vítězství jí čekalo celkem pět zápasů. Klárka dokázala všech-

ny své soupeřky porazit do jedné minuty
na IPON. Vynikající výkon a pro Náchod
velký milník. První zlatá medaile z Mistrovské soutěže pro klub s pouhou pětiletou historií. Velká gratulace a poděkování všem náchodským a hradeckým
trenérům, kteří se na jí výchově podílejí.
SKP Judo Náchod z.s.

Náchodští powerlifteři slaví úspěchy
Už je to rok, kdy jsme vás na těchto stránkách poprvé seznámili s úspěchy našich náchodských powerlifterů z mistrovství světa. A nyní se máme opět s čím pochlubit, protože letošní výkony
a úspěchy znovu stály za to!
Náš letošní vrchol byl na World Powerlifting Championship
2018 na Slovensku v Trnavě. Jako vždy se někomu dařilo více a někomu méně, ale jako celek jsme dopadli výborně a úplně nejdůležitější je, že držíme už zase při sobě a hrdě, čestně a na úrovni
reprezentujeme Česko a Náchod ve světě.
Je skvělé, že od příštího roku chceme v Náchodě založit tým „Bivoj Hammer Powerlifting Team Náchod“ a už nyní máme budoucí dva členy, kteří se stali mistry světa v benchpressu, jeden je dokonce světový rekordman v nejmladší kategorii T – 16–17 let, což
je obrovská deviza, neboť na práci s mládeží chceme hlavně v budoucnu stavět, tyto dva mladíky rozvíjet a zlepšovat. Také chceme přilákat další mládež, mladé, starší ale i Masters ženy a muže.
Zde jsou výsledky roku 2018:
Adam Šourek je mistr světa BP RAW v kategorii T 16-17 90 kg
výkonem 120 kg.
Alex Maryška je mistr světa BP RAW v kategorii T 16-17 110 kg
výkonem 163 kg a zároveň držitelem světového rekordu.
Michala Mata 4. místo BP RAW v kategorii open 75 kg výkonem
130 kg, neudržel váhovku a musel o jednu výš,
ale aspoň si posunul
svůj osobní rekord.
Jan Rousek se bohužel zranil při neplatném
prvním pokusu 235 kg
v kategorii BP EQ OPEN
140 kg.
Jiří Hájek je mistr
světa BP RAW v kategorii M4 125 kg výkonem
177,5 kg.
Martin Horák startující za Sokol Náchod je
mistrem světa v PWL
RAW s total výkonem
630 kg a vícemistr světa v MT RAW v kategorii M1 100 kg výkonem

235 kg. První místo mu uteklo proto, že vážil o 0,4 kg více než
soupeř.
Milan Suk je mistr světa v BP i v MT RAW v kategorii M4 82,5 kg
výkony 212,5 kg MT a 155 kg BP. Oba tyto výkony jsou zároveň
světovými rekordy.
Jedním z posledních závodů bylo Mezinárodní mistrovství České republiky GPC v Trutnově konané 10. a 11. listopadu. Náš talent Alex Maryška opět zářil a nezklamal.
Výsledky na MMČR: Alex Maryška 1. místo v kategorii T1 –
13-16 let 110 kg BP RAW výkonem 160 kg, což je platný a uznaný
světový, evropský i národní rekord v asociaci GPC. V „absolutce“
obsadil 2. místo. Adam Šourek obsadil 2. místo v kategorii T1 –
13-16 let BP RAW 90 kg výkonem 122,5 kg a zlepšil si svůj osobák
o 2,5 kg. Milan Suk zvítězil v BP RAW v kategorii M 50-59 let výkonem 162,5 kg a také 1. místo v MT RAW výkonem 220 kg a v BP
RAW 2. místo v „absolutce“.
Myslím, že všichni můžeme být s rokem 2018 spokojeni a tímto také děkujeme svým rodinám, nejbližším, přátelům, kamarádům, známým i vám všem dalším, kterou podporujete a fandíte
nám. Věřte, že to pro nás moc znamená, moc si toho vážíme. Ještě je na místě poděkovat některým lidem jmenovitě, a to: Martinu Kuchařovi, Tomáši Jirmanovi, Michalu Vostřelovi, panu starostovi Janu Birke, panu
doktoru Aloisi Vejmolovi, Jiřímu Maryškovi, Jiřímu Havrdovi, Lence
Havrdové a Michalu Ungrádovi.
Velké poděkování
patří i našim sponzorům a partnerům, bez
kterých by toto všechno také nebylo možné:
Město Náchod, Saar Gummi Červený Kostelec,
Lion Nutrition, město
Červený Kostelec, Fitness Titanus, finanční
poradce Matěj Truxa,
Petr Mazač, Josef Mazač a Laguna Náchod.
Milan Suk
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – prosinec 2018
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
1. 12. 2018 11.00 SKK Primátor Náchod – Lokomotiva České Budějovice
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
1. 12. 2018 15.00 SKK Primátor Náchod A – KK Jiří Poděbrady
46. ročník turnaje neregistrovaných o pohár ředitele pivovaru PRIMÁTOR
Od 10. listopadu 2018 se hrají zápasy tohoto populárního turnaje
Více o turnaji na www.kuzelky.nachod.net

Delfíni na krajských
přeborech
a v Nové Pace

Sportovní kuželkářský klub Náchod, z.s. děkuje všem svým příznivcům za podporu v roce 2018. Všem občanům Náchoda pak přeje
krásné, pohodové Vánoce strávené v kruhu svých nejbližších a do
nového roku 2019 hodně štěstí, spokojenosti a především zdraví.

28. říjen v náchodské sokolovně
K výročí 100 let od vniku samostatného československého státu uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Náchod 28. října
2018 slavnostní akademii. Slavnostní odpoledne v sále náchodské sokolovny zahájil, pod taktovkou sbormistra Vlastimila Čejpa, hudební sbor Hron hymnou.
Úvodní slovo přednesla gymnastka Lucie
Řehůřková. K stoletému výročí vzniku republiky pronesl projev starosta města Jan
Birke. Dále byly zastupiteli města a náchodského Sokola položeny věnce a květiny u desky padlých legionářů.
Následoval další program akademie,
kterým provázel náčelník Martin Horák.
Postupně se představili náchodští sportovci, členové Sokola i hosté.
Jako první zacvičily děti předškolního
věku skladbu z letošního sokolského sletu - Notičky. Následovaly ukázky sletových skladeb Siluety a Cirkus našich sokolských přátel z Nového Hrádku. Dále se
představili hosté z oddílu rokenrolu a náchodské mažoretky. Následovalo vystoupení našich nejmenších z oddílu cvičení
rodičů a dětí. Všechna vystoupení se velice líbila a sklidila velký potlesk.
Závěrečné vystoupení potom patřilo naším úspěšným gymnastkám, které
předvedly strhující ukázky prvků i sestav
sportovní gymnastiky. Vystoupení mělo

velký úspěch. Na jevišti následovalo závěrečné setkání všech účinkujících za neutuchajícího potlesku diváků v hledišti.
V následujícím týdnu byla za přítomnosti dětí ze sokolských oddílů a jejich
rodičů zasazena, jako symbol ke stému
výročí vzniku republiky, v sokolském lesoparku lípa.
Tělocvičná jednota Sokol Náchod zve
všechny své členy a příznivce Sokola na
novoroční setkání, které se koná v náchodské sokolovně v neděli 6. ledna 2019
od 14 hodin.
Spokojené vánoční svátky, krásný Nový
rok a vše nejlepší v novém roce 2019 přeje výbor T. J. Sokol Náchod

Krasobruslení – VC Hradec Králové
Závody Českého poháru ISU proběhly v Hradci Králové za náchodské účasti:
v kategorii nejmladší žačky si vedla dobře Emma Voltr, která je v této kategorii
nováčkem. O účast na republice už jde
Pavlíně Mertové. Ta v tomto roce již získala dvakrát vynikající čtvrtá místa a naznačila, že se hodlá usídlit hodně vpředu. Předvádí náročný program a daří se jí
realizovat záměry choreografa Františka
Blaťáka. V kategorii mladší žáci - chlapci také máme své želízko v ohni. Bronzovou medaili si odvezl ze závodu Jan Valtera. Do kategorie žačky postoupila Eliška
Gajdošová. Také ona bude usilovat o republikovou účast.

Další náchodské děti závodily ve Dvoře
Králové nad Labem. Dařilo se Tereze Němečkové – 3. místo žačky B, Haně Valterové, Anně Černické, Karolíně Ryšavé a Adéle Tylšové.
Jaroslava Pavlovičová

Plavci Delfínu Náchod úspěšně absolvovali 2 mítinky. V České Třebové se odehrál Krajský přebor žactva i dospělých
a v Nové Pace 1. ročník Ceny Geoparku
Unesco.
Tituly přeborník kraje vylovili z třebovské pětadvacítky tři plavci. Šestnáctiletá Pavla Linhartová zvítězila na 200 m
prsa (P) časem 2:52,50 a přidala 2 stříbra na poloviční trati a 200 m polohově
(PZ). Stejnou kolekci medailí získal 13letý
Matěj Vrzáček, vítěz 200 m znak (Z) za
2:34,28. Jeho dvě stříbra jsou z distancí
100 Z a 1500 volný způsob (VZ).
Stejně stará Ida Ferrara je přebornicí kraje na 100 Z časem 1:14,24, když na
dvojnásobné trati dohmátla pro bronz.
Hned 3 stříbra získala Petra Lemfeldová na 800 VZ, 400 VZ a 400 PZ. Markéta
Dítětová dohmátla 2. na 100 VZ a přidala
2 bronzy ze 100 PZ a 50 VZ. Podobně Tereza Hofmanová odjíždí s bilancí stříbra
na 200 P a dvou bronzů na 100 P a 200 PZ.
Posledním medailistou se stal Radim Čečetka se 3. místem z 200 Z.
Plavecké oddíly Delfín Jičín a Žralok
Nová Paka uspořádaly v novopackém bazénu premiéru – 1. ročník Ceny Geoparku Unesco Český ráj. Vítězství si na své
konto připsalo 5 mladých plavců Delfínu Náchod. Zlatý double získaly Veronika Švecová na 100 PZ a 100 M, Michaela
Morávková na 50 i 100 Z, Barbora Linhartová na 50 i 100 P a Simona Bubeníčková na 100 VZ a 100 M. Jakub Dlohoška dohmátl první na 50 Z.
(pj)
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GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245,
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě
pondělí od 9 do 17 hodin.
O vánočních a novoročních svátcích:
Na Štědrý den od 9 do 12 hodin, v oba svátky vánoční až do konce týdne od 9 do 17 hodin.
V pondělí 31. 12. zavřeno. V úterý 1. 1. otevřeno od 13 do 17 hodin.
Náchodský výtvarný podzim
– 35. ročník přehlídky umění regionu.
(24. 11. 2018 – 6. 1. 2019)
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika, textil).
Vernisáž v pátek 23. listopadu v 17 hodin.
Edukačně – výtvarný program pro děti z MŠ
a ZŠ Příběh Vánoc k výstavě Náchodský výtvarný podzim
– 35. přehlídka umění regionu
(26. 11. 2018 – 6. 1. 2019)
Zajímá vás, jestli je možné v galerii mezi obrazy prožít vánoční příběh? Na pozadí obrazů z náchodského podzimu se
skrývá řada úplně obyčejných příběhů, proč je tak nevyužít? S dětmi si v předvánočním čase budeme povídat o zvěstování Marii, o Ježíšově narození v betlémské stáji, o radosti pastýřů i o hvězdě, která dovedla tři moudré muže až do
Betléma. Pomocí lepení provázků a blyštivého alobalu vytvoříme s dětmi kousek ze symbolické skládačky Vánoc. Hlásit
se můžete e-emailem info@gvun.cz nebo tel. 491 427 321,
606 647 216. Cena 20 Kč / pedagogický doprovod zdarma.
Na setkání se těší Mgr. Veronika Mesnerová.
Sobotní adventní dílna – Šperkování
Adventní dílna pro rodiče s dětmi s výtvarnicí MgA. Pavlou
Kejzlarovou věnovaná výrobě šperků z recyklovaných materiálů (PET lahve, CD, atd.) se uskuteční v sobotu 15. prosince v prostorách galerie od 14 do 16 hodin. Každý si vyrobí malý dáreček s vánoční tématikou. Určeno pro rodiče
s dětmi od 5 let, mladší sourozenci jsou také vítáni, podle
svých možností a chuti se mohou dílny účastnit. Doporučujeme pracovní oděv. Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka
12. prosince na adrese: info@gvun.cz, nebo telefonicky 491
427 321. Na setkání s Vámi se těší Pavla Kejzlarová a Veronika Mesnerová.
Více informací na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod.

Přehled kulturních akcí

v prosinci 2018 v Regionálním muzeu Náchod

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského
regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých
lidí až po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli
jsme se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka.
Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722
nebo na e-mailu muzeumna.expozice1@seznam.cz. Otevřeno
denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod., 24., 25. a 31. 12. 2018
1. 1. 2019 zavřeno, na 2. svátek vánoční 26. 12. bude otevřeno.
Tváře první republiky
Do 7. prosince 2018 je možné v budově stálé expozice v Broučkově domě na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě navštívit
výstavu portrétů významných osobností Královéhradeckého
kraje, které spoluvytvářely samostatný československý stát.
Mnohé z nich měli rozhodující vliv na vznikající demokratic-

GALERIE, MUZEUM, ZÁMEK
ký stát, jiní významně utvářely své okolí a určovaly umělecké
směry, přicházeliy s užitečnými vynálezy a staly se průkopníky moderní průmyslové výroby. Jejich portréty, mezi nimiž jsou
vynikající umělci, ale také voják, vizionářský starosta a politik, obětavý lékař, geniální vynálezce, podnikatel i všestranný
sportovec, ztvárnila výtvarnice Jana Bačová Kroftová. Autorkou celého projektu je publicistka Lenka Jaklová. Na výstavě
jsou k vidění kresby osobností: Karel Čapek, Josef Čapek, František Ulrich, Josef Vanický, Rudolf Medek, Alois Rašín, František
Kupka, Otakar Španiel, Anna Macková, Karel Poláček, Emerich
Rath, Sláva Vorlová, František Karel Janeček a František Kinský.
Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.
Betlémy staré i nové
Muzeum Náchodska srdečně zve na vánoční výstavu betlémů.
Prezentovány budou historické betlémy, ale i nová betlemářská tvorba, kterou zastupuje samostatná autorská výstava ve
výstavní síni muzea Náchodska na rohu Tyršovy a Zámecké ulice. Své betlémy zde představí náchodský řezbář Lubomír Zeman; autorem polychromie těchto betlémů je Milan Jícha. Ve
stálé expozici muzea v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 mohou zájemci navštívit doprovodnou výstavu
historických betlémů z Náchoda a Náchodska. Na obě výstavy platí společná vstupenka. Výstavy potrvají do 13. 1. 2019,
otevřeno denně mimo pondělí 9–12 a 13–17 hod. Ve dnech
24., 25. a 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019 zavřeno, na 2. sv. vánoční
26. 12. bude otevřeno.
Pevnost Dobrošov v prosinci
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. V prosinci je možnost prohlídky ve všední dny, a to POUZE na objednávku s dostatečným předstihem, přičemž minimální počet
zájemců o návštěvu pevnosti je pět osob. Návštěvu lze objednat
na tel. č. 724 120 498, pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
1. 12. a 2. 12. MUDr. Renata Čábelková
8. 12. a 9. 12. MUDr. Blanka Filipová
15. 12. a 16. 12. MUDr. Blanka Hulánová
22. 12. a 23. 12. MUDr. Blanka Grummichová
24. 12. MUDr. Blanka Grummichová
25. 12. MUDr. Blanka Filipová
26. 12. MUDr. Renata Čábelková
29. 12. a 30. 12. MUDr. Milan Hýbl
1. 1. 2019 MUDr. Tomáš Žďárský

PROGRAM
prosinec

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 7. prosince
– VÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
otevřená keramická dílna na téma VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ, od 16 do 18 hodin,
vhodné pro děti i dospělé, (děti do 6 let
v doprovodu rodičů), s sebou pracovní
oděv, přezůvky, vstupné na místě – děti
30 Kč, dospělí 50 Kč, informace Bc. Tereza
Išová, tel. 774 223 296.
sobota 8. prosince
– ANGLICKÁ SOBOTA
pro děti od 6 do 12 let, program od 9 do
15 hodin, hravá výuka angličtiny na téma
britských Vánoc, hrátky a soutěže, s sebou vybavený penál, přezůvky, přihlášky
do 6. 12., cena 150 Kč, informace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz,
tel. 775 223 291.
10–14. prosince
– Vánoční výstava DÉČKA
tradiční výstava v prostorách staré radnice /klub Pranýř/, můžete si zde vybrat vánoční dekoraci, keramiku, dárek či přání,
které vznikly na kroužcích Déčka nebo si
ho sami vyrobit, informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
sobota 15. prosince
– VÁNOČNÍ NERF BITVA
střelecká bitva pro děti od 7 do 14 let, program od 13 hodin, přihlášky do 13.12.,
cena 120 Kč, informace Antonín Koutský,
tonda@decko-nachod.cz, tel. 739 548 954

Stomatologická pohotovost

Jiřího z Poděbrad
Hronov, tel. 491 482 91
Komenského 10,
N. M. n. M., tel. 491 472 721
Smetanova 144
N. M. n. M., tel. 491 428 502
Studnice 31, tel. 491 422 104
Studnice 31, tel. 491 422 104
Komenského 10,
N. M. n. M., tel. 491 472 721
Jiřího z Poděbrad 937,
Hronov, tel. 491 482 911
Hálkova 367, Náchod
tel. 491 428 636
Náchodská 240, Dolní Radechová
tel. 491 424 322

Mikuláš, anděl a hodný čertík v programu plném čertovských úkolů a tance, od
10 hodin, vstupné 40 Kč za dítě s doprovodem, vlastní balíčky označené jménem dítěte zanechte před programem na recepci,
informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635
232, mc@deckonachod.cz
pátek 14. prosince
– PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ MAMINEK
povídání u kávy či čaje s domácím cukrovím, výroba vánočních ozdob, děti s sebou, tatínkové a prarodiče vítáni, od 9 do
16 hodin, informace Mgr. Jitka Ničová, tel.
774 635 232, mc@deckonachod.cz

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

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

vždy od 15 hodin
1. 12. Půjdem spolu do Betléma
8. 12. Půjdem spolu do Betléma
15. 12. Půjdem spolu do Betléma
2. 12. Půjdem spolu do Betléma

Přejeme krásné Vánoce a do nového roku
hlavně zdraví, lásku a dostatek volného
času. Těšíme se na viděnou v roce 2019.

aneb Děti Dětem
v budově staré radnice na Masarykově náměstí

10. – 14. prosince 2018
v otevírací době:

9.00 – 18.00
Vánoční výrobky a přírodní dekorace,

SAUNA
Z důvodu zvýšeného zájmu
rozšiřujeme

keramika, přáníčka, zvonečky, svíčky

od pondělí 3. 12. 2018

… a další ručně vyráběné dárečky z Déčka

provoz pánské sauny.

VERNISÁŽ
v pondělí 10.12. v 17.00
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
ve středu 12.12. v 18.00
s regionálním DENÍKEM a skupinou KLAPETO

Každý den VÁNOČNÍ DÍLNIČKY pro děti

Sauna bude ve zkušebním provozu
každé pondělí 17.00–20.00 hodin
za zvýhodněné vstupné 100 Kč.

MATEŘSKÉ CENTRUM MACÍČEK
čtvrtek 6. prosince
– PSYCHOLOG V MACÍČKU
období vzdoru, Mgr. Petra Fettersová, program od 15 do 16.30 hodin, cena 80 Kč, informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774635232,
mc@deckonachod.cz
pátek 7. prosince
– MIKULÁŠ V MACÍČKU

Stolní kalendář
NÁCHOD 2019

si můžete zakoupit
v KNIHKUPECTVÍ
Horová na Kamenici

TĚŠÍME SE NA VÁS
Kolektiv plaveckého bazénu

CÍRKVE, SENIOR KLUB, SZP

PROSINEC

Církve v Náchodě
Církev československá husitská
T r o u b e n í  vánočních koled z věže kostela Církve československé husitské dne 24. 12. 2018 v 17 hodin. B o h o s l u ž b y:
Bohoslužba na Boží hod vánoční 25. 12. 2018 – úterý se bude konat v 8.15 hod. ve Farského síni CČSH. Pravidelné bohoslužby se
konají ve Farského síni CČSH v neděli 8.15 hod. (vchod ul. Raisova), Biblické hodiny vždy ve čtvrtek 16 hodin.

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
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. Římskokatolická farnost – děkanství Náchod ve spolupráci s KDU-ČSL
zvou na „Mikulášskou“ mši svatou při svíčkách. Mikulášská mše
svatá bude sloužena v pátek 7. 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. Mimořádná příležitost k přijetí svátosti smíření před Vánocemi bude v následující dny a hodiny: v pondělí 17. 12. od 9.00 do 11.00 a od 15.00 do
17.00, v úterý 18. 12. od 9.00 do 11.00 a od 16.00 do 18.00, ve středu
19. 12. od 9.00 do 11.00, ve čtvrtek 20. 12. od 9.00 do 11.00 a od
17.00 do 21.00, v pátek 21. 12. od 9.00 do 11.00, od 16.00 do 18.00
a od 19.00 do 21.00, v sobotu 22. 12. od 9:00 do 11.00 a od 14.00 do
18.00 hod. Na Štědrý den 24. 12. mše svaté budou slouženy následovně: v kostele sv. Vavřince v 15.00 pro rodiny s dětmi a půlnoční mše svatá, při které zazní Česká mše vánoční (Rybovka), začne
ve 24.00 hod. Betlém si do děkanského kostela sv. Vavřince můžete přijít prohlédnout ve dnech 25. a 26. 12. v době od 14.00 do
17.00. Na Silvestra 31. 12. bude sloužena děkovná mše svatá za rok
2018 v kostele sv. Vavřince v 15.00. Na setkání s vámi o vánočních
svátcích 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. Objednání rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Na Den
vděčnosti v 1. adventní neděli 2.12. společné bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně ve sborovém domě v Náchodě od 10.00
hodin. Po společném obědě cca od 13.00 hod. beseda s hostem
Pavlem Roubíkem ThD. na téma liturgie. Zvěstování dětí v neděli 16. 12. ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 h. s vánoční
hrou Michala Kitty „Narozeniny“. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě ve čtvrtek 20.12. od 9.30 hod. Schůzky dětí s nacvičováním vánočního divadla v náchodském sborovém domě 8., 14.
a 15. 12. vždy od 17.30 h. Biblické hodiny věnované Ježíšovu Kázání na hoře vždy ve čtvrtek od 16.00 h. (6. a 13. 12. v Náchodě;
20. 12. v Novém Městě nad Metují). Biblická hodina v Harmonii
s Markem Bártou ve čtvrtek 6. 12. od 9.30 h. Sváteční bohoslužby: V pondělí 24. 12. štědrovečerní nešpory ve sborovém domě
v Náchodě od 15.00. Na Hod Boží vánoční v úterý 25. 12. bohoslužby s Večeří Páně ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 h.,
v Bohuslavicích nad Metují v evangelickém kostele od 14.00 h.
a v Betanii v Náchodě od 17.00 h. V pondělí 31.12. silvestrovské
setkání s promítáním fotografií a vyprávěním Vladimíra Vondráka z jeho poutě do Santiaga de Compostela ve sborovém domě
od 17.00 hod. Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

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

Senior klub „Harmonie 2“
Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubovny na
pravidelné čtvrteční programy, kde se v prosinci sejdeme:
čtvrtek 5. 12. od 15 hod. „Mikulášská zábava“ – pro své členy
pořádá Pobočný spolek diabetiků. K dobré náladě přispěje hudba „FRČÍ“ p. Františka Čížka;
čtvrtek 6. 12. od 14 hod. „Divoká kosmetika“ – o příznivých
účincích promluví p. Černý. Účastníci besedy si budou moci nejen
výhodně koupit vánoční dárek, ale také obdrží malou pozornost;
čtvrtek 13. 12. od 14 hod. „Vánoční besídka dětí ze ZŠ Babí“ –
které pro nás připravily krátký program. Přijďte povzbudit malé
školáky, kteří mezi nás vždy velmi rádi zavítají;
čtvrtek 20. 12. od 14 hod. „Kantoři v Betlémě“ – posezení
u stromečku při kávě a cukroví s písničkami známé skupiny
„Kantoři“.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů
starší generace, i když nejsou členy naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.
Zájemce o poznávací pobyt v Bořeticích na Pálavě v září příštího roku bychom rádi informovali, že je zajištěn i druhý týden
8.–13. 9., kde zbývá ještě několik volných míst.
To stejné platí i pro letní pobyt v penzionu Kitty v Lučanech n. Jizerou od 29. 6. do 6. 7.
Přihlásit se ještě můžete v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí
a čtvrtek od 15.30 do 16 hod., nebo na tel. 775 242 562 u A. Polákové (po 19. hod.).

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

UPOZORNĚNÍ !!!

z důvodu ukončení nájmu v klubovně v Palachově ulici nemůžeme až do odvolání provádět sociální poradenství pro potřebné členy, včetně oprav a prodej baterií ve prospěch sluchově postižených.

Srdečně zveme své členy a příznivce na

Adventní odpoledne
předvánoční těšení
V úterý 12. 12. 2018 od 14.00 hod.
V restauraci u Mílů na Plhově.
Program:

Církev adventistů sedmého dne

přivítání, překvapení,
radost z „dárků z půdy“,
drobné obdarování,
zpívání vánočních koled,
společná večeře.
Přání – pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok 2019.

Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mobil. 739 481 014,
Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hodin.

Vybíráme přímo na místě 90 Kč – členové, nečleni 100 Kč.
Předběžné se přihlaste na tel. 724 908 861, 737 028 369,
774 919 195.

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

Těšíme se na Vás a Vaši dobrou náladu.
Za Výbor SZdP Náchod: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček.
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KNIHOVNA

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Městská knihovna Náchod informuje v prosinci 2018
Změna otevírací doby o Vánocích
22., 29., 31. prosince a o svátcích budou všechna oddělení
knihovny uzavřena.
Přejeme všem čtenářům a příznivcům knih, knihovny a čtení pohodové a radostné prožití vánočních svátků.

Rozvoz knih
V úterý 4. prosince se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Hala
ARCHITEKTURA VE SLUŽBÁCH PRVNÍ REPUBLIKY
3. prosince – 16. ledna. V pondělí 3. prosince vás od 16.00 hodin zveme na vernisáž výstavy, kterou připravil Národní památkový ústav v rámci oslav stého výročí vzniku Československa.
Její regionální část, která se váže k našemu kraji, bude k vidění v hale knihovny.
Studovna
VÝSTAVA SPOLKU SANA
1. – 8. prosince. Tradiční výstava s možností zakoupení vánočních
dekorací i drobných dárků ze dřeva, vlny, drátků či keramiky.
ŽIVOT A DOBA SPISOVATELE KARLA ČAPKA
10. prosince – 31. ledna. Putovní výstava o životě spisovatele Karla Čapka, zapůjčená z Památníku Karla Čapka na Strži.
Dětské oddělení
VÁNOCE V AŤÁSKU
12. prosince – 12. ledna. Výstavu vánočních prací členů našeho výtvarného kroužku Aťásek zahájíme vernisáží ve středu
12. prosince v 16.00 hodin.

Den pro dětskou knihu
V sobotu 1. prosince se od 9.00 do 13.00 hodin opět zapojíme
do celostátní akce Den pro dětskou knihu. Děti se mohou těšit na
bohatý program plný čtení, her a vyrábění. Mimo jiné připravujeme nové vystoupení našeho divadelního kroužku Za oponou
knihovna, představíme vám aplikaci Booko s interaktivními příběhy pro děti a budeme prodávat knihy z nakladatelství Triton
za zvýhodněné ceny.

Architektura ve službách první republiky
V pondělí 3. prosince vás od 17.00 hodin zveme do dětského
oddělení na přednášku, která je doprovodným programem ke
stejnojmenné výstavě. Téma prvorepublikové architektury představí Ing. Jiří Balský, ředitel Národního památkového ústavu,
územního odborného pracoviště v Josefově.

Velká paráda v Malém Tibetu
Ve čtvrtek 27. prosince vás zveme na přednášku Sebastiana
Praxe, který bude vyprávět o zážitcích ze svého low-cost cestování po Himálaji. Společně se vydáme do nepálské džungle, navštívíme místo s nejvyšší koncentrací hašiše na světě, projedeme se na motorce v období monzunů a budeme meditovat pod
stromem Bodhgaye. O spontánním jednání, přežívání v divočině,
lidských příbězích, ale i o filozofii hinduismu, józe a meditaci si
budeme povídat v dětském oddělení od 18.00 hodin.

Malé vánoční soutěžení
Od 3. do 21. prosince se děti mohou zapojit do tradičního adventního soutěžení, které je po celý předvánoční čas připraveno v dětském oddělení

Náchodská univerzita volného času
17. prosince Mgr. Jaroslava Janečková – Bohuslav Martinů
POZOR!!! Ve 13.00 a v 15.00 hodin ve studovně knihovny
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz trénování paměti
Již osmým rokem pro vás připravujeme kurz trénování paměti pod vedením zkušené lektorky Aleny Naimanové. Přihlásit
se mohou absolventi loňského kurzu, ale i noví účastníci. Kurz
o deseti lekcích začne 23. ledna 2019 a bude probíhat vždy
v 10.00, 13.00 a 15.30 hodin. Cena celého kurzu je 300 Kč, přihlášky přijímáme od prosince ve studovně.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
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PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR NAJDETE NA STRANĚ 21 NZ

1. so jen v 15 hod.
2. ne jen v 15.15 hod.
5. st jen v 16 hod.
1. so jen v 17 hod.

ČERTÍ BRKO

Láska prochází i peklem… Pohádka, která svou výtvarnou koncepcí a často ironickým humorem a satirickou nadsázkou, chce navázat na nejlepší tradice české filmové pohádky. Hrají Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan Budař, Marek Daniel, Jana Plodková, Václav Kopta, Tomáš Jeřábek, Marián Geišberg a další. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný

ZRODILA SE HVĚZDA V hlavních rolích v dechberoucím romantickém hudebním dramatu Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou celý svět zná pod jejím uměleckým pseudonymem Lady

3. po jen v 19 hod.

Gaga. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
ÚTOK Z HLUBIN Kdo ovládá oceány, ovládá celý svět… V hlavních rolích akčního thrilleru Gerard Butler, Gary Oldman a Michael Nyqvist. České titulky.. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ Hodinové setkání s oblíbenými pohádkovými hrdiny v krátkých animovaných pohádkách pro nejmenší diváky.. Vstupné 25 Kč.
CHVILKY Film, který se dotkne vašeho srdce… V hlavní roli Jenovéfa Boková, dále hrají Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš, Alena Mihulová, Martin Finger, Lenka Vlasáková a Marek Geišberg. Režie
Beata Parkanová. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
BOHEMIAN RHAPSODY Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh… Hudební životopisný film, uváděný s českými titulky.. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

4. út jen v 17 hod.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY

1. so jen v 19.30 hod.
2. ne jen v 19.15 hod.
2. ne jen ve 14 hod.
3. po jen v 17 hod.

5. st jen v 17.45 hod.
5. st jen v 19.30 hod.
6. čt jen v 17 hod. – 2D+TIT.
7. pá jen v 17.15 hod. – 3D+DABING
8. so jen v 19.45 hod. – 2D+DABING
9. ne jen v 19.45 hod. – 2D+TIT.
10. po jen v 17 hod. – 3D+DABING
11. út, 12. st jen v 17 hod. – 2D+DAB.
7. pá jen v 15.30 hod.
7. pá jen v 19.45 hod.
8. so jen v 16 hod.
9. ne jen v 17.45 hod.
10. po jen v 19.30 hod.
8. so, 16. ne jen ve 14 hod.
8. so jen v 18 hod.
11. út jen v 19.30 hod.
9. ne jen ve 13.30 hod.
14. pá jen v 15.45 hod.
12. st jen v 15.45 hod.

Kdo změní budoucnost? Rodinné dobrodružné fantasy, natočené podle knižní předlohy J. K. Rowlingové. České znění.. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ Jak vyřešit problémy po chlapsku? Úspěšná česká komedie. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
TEN, KDO TĚ MILOVAL Lehce duchařská rodinná vánoční komedie s kriminální zápletkou, natočená podle knihy Marie Poledňákové. S humorem o amatérských detektivech, nečekané eskapádě
událostí i nahodilých peripetiích… Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

SMRTELNÉ STROJE

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

Světu docházejí zdroje, města se proměnila v pohyblivé predátorské stroje a jedna dívka se touží pomstít muži, který ji připravil o matku. Bohužel, patří mezi ty vůbec nejmocnější muže
planety. Dobrodružné fantasy od tvůrců Pána prstenů a Hobita. Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA Pohádka pro celou rodinu. Napínavý příběh o vzniku království Draka, o velké lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi a o zlém
skřítkovi Blivajzovi. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH

Svérázný morous i novopečený otec se vrací, a to v nejtěžším případu v jeho kariéře! Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila, vyvrcholí úplně novým a tím největším případem jeho kariéry v celovečerním filmu v kinech. Svérázný doktor Martin bude řešit dosud nepoznané záhady osobního života i jednu detektivní otázku. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

GRINCH

Grinch je v klidu… Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil. České znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

VE SPÁRECH ĎÁBLA

Smrtí to teprve všechno začíná… Hororový thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ČERTÍ BRKO Láska prochází i peklem… Hrají Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan Budař, Marek Daniel, Jana Plodková, Václav Kopta, Tomáš Jeřábek, Marián Geišberg a další. Vstupné 130 Kč
(děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

13. čt jen v 19.45 hod.

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY Zimní radovánky Pata a Mata, to tu ještě nebylo! Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
ZÁHADA SILVER LAKE Kdy naposledy jste si pouštěli písničku pozpátku? Film, který je zároveň subversivní hříčkou i netradiční poctou éře klasického Hollywoodu. České titulky. Vstupné 100

13. čt jen v 19.30 hod.

NA STOJÁKA V KINĚ

13. čt jen v 17 hod. – 2D+TITULKY
14. pá jen ve 20 hod. – 3D+DABING
16. ne jen v 19.30 hod. – 2D+DABING
17. po jen v 16.45 hod. – 3D+DABING
19. st jen v 16.30 hod. – 2D+DABING
14. pá jen v 17.45 hod. – 2D VERZE
16. ne jen v 15.45 hod. – 3D VERZE
15. so jen ve 13 hod.
15. so jen ve 14.15 hod.

Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

Úplně nová show, úplně nové fóry! Účinkují Iva Pazderková, Lukáš Pavlásek, Karel Hynek, Ester Kočičková, Adéla Elbel, Richard Nedvěd, Daniel Čech a další. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

AQUAMAN

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

SPIDER – MAN: PARALELNÍ SVĚTY

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

Domov volá… Napůl člověk, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro
co byl zrozen… králem. Akcí nabitý film, dobrodružné fantasy a vizuálně úchvatný, velkorozpočtový snímek ze světa sedmi moří! Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze
150 Kč, 2D verze 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Akční animovaný film studia Marvel. Poznejte dosud nepoznaný svět Spider-Mana v přelomovém a unikátním vizuálním stylu. Spider-Man: Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu
Milese Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina. České znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

MIMI A LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA

Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán. Ale obě se však umí dívat a společně vidět. Protože svět se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit… Pásmo krátkých animovaných filmů pro malé děti (4–8 let) a jejich rodiče o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY

Kdo změní budoucnost? Rodinné dobrodružné fantasy, natočené podle knižní předlohy J. K. Rowlingové. České znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

15. so jen v 16.30 hod.
18. út jen v 17 hod.
25. út jen v 16.45 hod.

VÁNOCE A SPOL.

17. po jen v 19.30 hod.

BOHEMIAN RHAPSODY

18. út jen v 19.15 hod.
20. čt jen v 17 hod.
27. čt jen v 16.30 hod.

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH Svérázný morous i novopečený otec se vrací, a to v nejtěžším případu v jeho kariéře!. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
MARY POPPINS SE VRACÍ Když nevíte, jak dál, pamatujte, že kouzlo je vždy nablízku… Všechno je možné – i to nemožné a pomůže vám tajemná kouzelná chůva. Rodinný film studia Disney, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

Vánoční komedie o neuvěřitelné záchranné misi. Co se stane, když těsně před Štědrým dnem přijde Santa naráz o skřítky připravující dárky? Pohádková vánoční komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh… Hudební životopisný film, uváděný s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
20. čt jen v 19.30 hod. – 2D+TITULKY BUMBLEBBE
21. pá jen v 17.45 hod. – 3D+DABING Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která právě k narozeninám dostala své první auto. Jenže ten žlutý „Brouk“ není obyčejná ojetina, ale Bumblebee, který se v téhle podo22. so jen v 17.30 hod. – 2D+DABING bě ukrývá nejen před lidmi, ale i ostatními Transformers… Dobrodružný film, uváděný v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Mládeži přístupný.
23. ne jen v 17.45 hod. – 3D+DABING
21. pá, 23. so jen v 16 hod.
25. út, 28. pá jen v 15 hod.

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU

21. pá jen ve 20 hod.
30. ne jen v 19.15 hod.

SMRTELNÉ STROJE

22. so jen ve 13 hod.
22. so jen v 19.45 hod.
23. ne jen ve 14 hod.
26. st jen v 15 hod.
23. ne jen ve 20 hod.
28. pá jen v 16.45 hod.

ČERTÍ BRKO Láska prochází i peklem… Klasická česká filmová pohádka. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
TEN, KDO TĚ MILOVAL Lehce duchařská rodinná vánoční komedie s kriminální zápletkou, natočená podle knihy Marie Poledňákové. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
GRINCH Grinch je v klidu… Rodinná animovaná komedie, jejíž součástí je krátký předfilm Žlutá je nová černá, ve kterém Mimoni zažívají strasti života za mřížemi. České znění. Vstupné 120 Kč

24. po – ŠTĚDRÝ DEN – jen v 10 hod.
30. ne jen v 15 hod.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL Svět kouzel a kouzelníků se střetne s králem Haraldem, který se rozhodne zbavit svět veškeré magie a čar. Dokáže mu v tom někdo zabránit? Animovaná dobrodružná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

25. út jen v 18.45 hod.

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH

26. st jen v 18.45 hod.
29. ne jen v 19 hod.
27. čt jen v 15 hod.
27. čt jen v 19 hod.
28. pá jen v 19.30 hod.
29. so jen v 17 hodin
LEDEN 2019 1. út jen v 16 hod.

Sveřepí Galové se vracejí! Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Dobrodružné fantasy od tvůrců Pána prstenů a Hobita. Uvádíme v českém znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

(děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

AQUAMAN

Domov volá… Akcí nabitý film, dobrodružné fantasy a vizuálně úchvatný, velkorozpočtový snímek ze světa sedmi moří! Uvádíme v českém znění. Vstupné 130 Kč . Doporučená přístupnost: od 12 let.

Svérázný morous i novopečený otec se vrací, a to v nejtěžším případu v jeho kariéře! Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

BOHEMIAN RHAPSODY

Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh… Hudební životopisný film, uváděný s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY

Zimní radovánky Pata a Mata, to tu ještě nebylo! Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

BUMBLEBBE

Příběh filmu Bumblebee časově předchází všem dílům předchozích Transformers, a přestože fanoušci dostanou to, na co jsou u téhle populární ságy zvyklí, film Bumblebee do série tak úplně nezapadá – film se vrací k lehkosti a zábavnosti… Dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné xxx Kč. Mládeži přístupný.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Jak vyřešit problémy po chlapsku? Úspěšná česká komedie. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ČERTÍ BRKO

Láska prochází i peklem… Klasický rodinný pohádkový příběh. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
29. so jen v 15 hod.
30. ne jen v 16.45 hod.
31. po jen ve 12.45 hod.
31. po jen ve 14.45 hod.

Disney oživuje známý příběh o Louskáčkovi, ve kterém se Klára vydá na dobrodružnou cestu plnou překvapení do země, kde se věci dějí jinak, než se to zdá na první pohled… Rodinný dobrodružný fantasy film, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY

Kdo změní budoucnost? Rodinné dobrodružné fantasy, natočené podle knižní předlohy J. K. Rowlingové. České znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

RAUBÍŘ RALF A INTERNET

Walt Disney Animation Studios uvádí akcí nabité dobrodružství – od tvůrců hitu „Zootropolis – Město zvířat“. České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Na rozloučenou s končícím rokem přijměte největší letní filmovou pohodu roku 2018, a s ní i nakažlivě lenošivou náladu pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelnou ABBU a herce, kteří si s chutí
zopakovali velkolepý řecký mejdan… České titulky. Vstupné 50 Kč. Mládeži přístupný.

soukromá bezpečnostní služba
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