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ÚVODNÍK

Vůně ze šišek
Když kolem Vánoc trochu zachumelí,
z Montace cítíš vůni ze šišek.
Na lustru visí zlaté snítky jmelí
a zanedlouho přijde Ježíšek.
Je to už dávno – co kluk nedospělý
vroucně jsem prosil, aby už už slét,
já mutoval – ostatní krásně pěli,
a přec jsem se jim pletl do koled.
Míval jsem strach, že snad mi nenadělí,
najednou byl jsem nejhodnější syn.
Od Vavřince nám zvuky varhan zněly
a s nimi hřál mě úsměv maminčin.
Ty vzpomínky si člověk stále chrání,
přiletí z mládí jako rychlý šíp.
I když nám dneska není do zpívání,
tak pevně věřím, že nám bude líp.

Libor Volný

Náchodský zpravodaj
prosinec 2021

Vážení spoluobčané,
opět jsme vstoupili do období čtyř nedělí, jež nás směřuje k Vánocům. Všichni jsme si asi přáli, aby byl ten letošní advent jiný, aby připomínal spíš ten
před dvěma lety než ten před rokem. Už
jsme tím všichni unaveni, boj na mnoha
frontách nás každého už dost vyčerpal,
a přesto po roce opět přichází advent. Ona
zvláštní doba, tak trochu magická v tom
pohádkovém smyslu. Doba těšení se, příprav na Vánoce.
Bylo to loni, když jsem šel o Štědrém
večeru po prázdném náměstí a kdosi tam
od Beránku hrál koledy. Zněla trubka a nebyla sama. A já jsem si v té melodii znějící do ticha uvědomil, že Vánoce nezáleží
na tom, kolik se toho děje, ani kolik lidí se
setká. Že Vánoce prostě jsou tady, klepou
na moje dveře a na mně záleží, jestli se zaposlouchám do jejich melodie. Každý by
je chtěl strávit se svými blízkými, v teple rodinného krbu. Přesto jsou mnozí každoročně sami, mnozí jsou ve službě, mnozí jsou nemocní, ale Vánoce jsou tu i pro
ně. Jejich melodie je tu pro nás všechny.
Bude to možná znít zvláštně, ale některé
věci, které naše smysly nedokáží zachytit, lze přesto nějak vycítit. Člověk dokáže
poznat, že mu ten druhý fandí, že ho má
rád. Dokáže poznat, kde je dobrý kolektiv,
kde si lidé přejí, kde táhnou za jeden provaz. A ona melodie Vánoc je pak víc než
notami nějaké koledy tvořena tím, že lidé
jsou spolu a že jsou spolu rádi. Ne v jedné rodině, ne v jedné ulici, ne v jednom
městě, ale po celém světě. A když po ce-

lém světě, tak také u nás, v Náchodě. Když
jsou na sebe lidé hodní, je to poznat, třeba
i jen na dálku na ulici. A kdyby vám připadalo, že to zní příliš krásně, že lidé takoví být nedokážou, řekl bych, že asi máte
pravdu, že je to opravdu nad naše síly,
pouhé naše síly. Vánoce ale nejsou v první
řadě o tom, co jsme udělali my, ale o tom,
že Bůh přišel na svět být člověku blízko.
Bůh přišel člověku vytvořit ono teplo domova, ukázat mu teplo lásky. A můžeme
cosi z onoho tepla zahlédnout, když se pozorně zadíváme na betlém. Na ono malé
bezbranné dítě, kvůli kterému se všichni
kolem chovají jinak. Každý totiž zanechá
své činnosti a společně, přátelsky, směřují k jesličkám.
Adventní čas nás má na toto připravit,
nejen každého jednotlivě, ale také nás
společně. Uvědomujeme si teď asi víc než
jindy, že jsme na sobě jistým způsobem
závislí, že město je nás společný prostor,
kde každý z nás prožívá svou svobodu, ale
stojí přitom uprostřed ostatních. Svoboda
je nesmírně cenná, dává hodnotu všem
našim rozhodnutím, ale ta nejvyšší lidská
svoboda spočívá v ohleduplnosti k druhému, v tom, že z lásky k druhému je člověk schopen i ustoupit, sám se umenšit,
aby pomohl druhému se stejnou svobodou. Bůh se tak zachoval o Vánocích k člověku. Příklad vidíme v jesličkách.
Přeji vám požehnaný advent a Vánoce!
František Filip
kaplan v Římskokatolické farnosti Náchod
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Vedení města a zaměstnanci Městského úřadu v Náchodě
přejí příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů
v novém roce 2022
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
25. 10. 2021

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních. Dva
byli omluveni. Číselný popis
u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání (budova polikliniky v ul. Němcové čp.
738) s Královéhradeckou lékárnou, a.s.,
s platností do roku 2027.
7-0-0
RM schválila uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání (budova polikliniky v ul. Němcové čp.
738) s firmou PRAKTIK Česká Skalice, s.r.o.,
s platností do roku 2027.
7-0-0
RM schválila uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání (budova polikliniky v ul. Němcové čp.
738) s p. Střechou, p. Špátou a pí. Brátovou
s platností do roku 2027.
7-0-0
RM schválila dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pozemkovou parcelu č.
711/7 v k.ú. Náchod, ul. Ruská, uzavřenou
s SBD Náchod, s účinností k 31. 12. 7-0-0
RM schválila smlouvu o výpůjčce užitkového vozu pro TS Náchod s.r.o. 7-0-0
RM schválila pronájem nebytových prostor v poliklinice na Denisově nábřeží, Náchod, pro NOMIA, z.ú.
7-0-0
RM schválila dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce na dočasné bezplatné užívání užitkového vozidla se Správou přírodních zdrojů a lázní Běloves, s účinností
k 31. 10. 2021.
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce část st. p. č. 338/1 o výměře 800 m2
v k.ú. Náchod pro Gardenline, s.r.o.,
na skladování kamene při revitalizaci zámeckého kopce.
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce užitkového vozu se Správou přírodních zdrojů a lázní Běloves.
7-0-0
RM schválila vystavení objednávky na vyhotovení geometrického plánu
v rámci rekonstrukce lesní cesty v úseku
Vápenka ve výši 42 229 Kč pro RSGeo-pro
spol., Praha.
7-0-0
RM schválila vyhlášení výběrového řízení obálkovou metodou na prodej bytové
jednotky č. 265/5 v bytovém domě čp. 265
a 266, ul. Duhová, včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 63/1087 v k.ú. Staré Město nad Metují za vyvolávací cenu 2.400.000 Kč. 7-0-0
RM schválila vystavení objednávky dle
předložené nabídky Správou budov Náchod s.r.o. na výrobu ocelové rampy pro
T. Kávu Zámečnictví, Náchod, dle nabídky.
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o umístění reklamy na vánočním převěsu fy Ru-
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bena Náchod, s.r.o., v předloženém znění.
7-0-0
RM schválila výpůjčku budovy vč. zařizovacích předmětů a areálu Dětského
dopravního hřiště v Bělovsi a uzavření
smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu se Správou přírodních zdrojů a lázní Běloves.
7-0-0
Spolkový dům – ČEZ Distribuce smlouva
o přeložce
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
s fy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, v rámci
stavby spolkového domu v Náchodě.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice – NÁBYTEK“ –
vypsání výběrového řízení, schválení
zadávací dokumentace, komise 7-0-0
RM souhlasila s vypsáním výběrového
řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice – NÁBYTEK“. Dále souhlasila se zněním výzvy
k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce.

TELEGRAFICKY:

RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 80 000 Kč pro ZUŠ Náchod. Finanční prostředky budou využity na nákup notebooků pro vyučující.
7-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 18 755 Kč pro ZŠ 1. Máje, Náchod. Finanční prostředky budou využity
na úhradu nákladů souvisejících s rekonstrukcí ve školní družině.
7-0-0
RM souhlasila se změnou objednávky –
termín plnění na zpracování projektové
dokumentace pro společné uzemní a stavební řízení na stavební úpravy v ul. Řezníčkova, Náchod, pro p. M. Kučeru, Hradec Králové.
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro fy
DOMIVO, s.r.o., Náchod, na zhotovení základu pro sochu u zimního stadionu. 		
7-0-0
RM schválila prodloužení již dříve povolených vyhrazených parkování, reklamních stojanů, vystaveného zboží a předzahrádek dle předloženého seznamu. 6-0-1
RM schválila vydávání časově omezených parkovacích karet za podmínek
předloženého návrhu počínaje 1. 1. 2022.
Dále schválila změnu pravidel pro vystavování parkovacích karet pro obyvatele
dotčených bytových domů.
7-0-0
RM schválila vydání publikace textů
p. Lydie Baštecké v počtu 500 ks. 7-0-0
RM souhlasila se zapojením ZŠ T.G.M.,
Náchod, do dotačního programu „Podpora
zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků
a studentů se spec. vzdělávacími potřebami“ v předpokládané výši 90.000 Kč.
7-0-0

RM schválila pořádání akcí v Malých
lázních Běloves dle přeloženého návrhu
(vyjma akcí letního kina).
7-0-0
RM schválila plán zimní údržby místních komunikací v Náchodě na zimní období 2021/22.
7-0-0
RM souhlasila s nákupem parkovacího
automatu do ul. Riegrova.
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro fy
PRŮMSTAV Náchod s.r.o., na opravu kamenného obkladu a opravu vstupního
traktu Bartoňovy vily (SVČ Déčko). 7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro p. J.
Lelka, Studnice, na zateplení budovy Pražská čp. 236.
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro p. Z.
Ševců, Machov, na provedení bezpečnostních příček v budově MěÚ v ul. Němcové.
7-0-0
RM souhlasila s proplacením nákladů na materiál k výstavbě plotu ve výši
45 689 Kč pro p. A. Donajovou, Náchod.
6-0-1

Zastupitelstvo města Náchoda
15. listopadu 2021

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
24 zastupitelů, tři byli omluveni
Zastupitelstvo města projednalo:
1. Nákup lázní (podrobnosti na str. 9)
2. Majetkoprávní úkony obce
3. Česko-polský mikroprojekt – Dohoda
o partnerství Sport v Evropském městě
Kudowa-Zdrój – Náchod
4. Pojmenování ulice
5. Určení výkonu funkce starosty jako
uvolněného
6. Změnu č. 3 Územního plánu Náchod –
vydání formou opatření obecné povahy
7. Innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o.
– investici do nového parního kotle K10,
cenu tepla 2022 a delegování zástupce
města na valnou hromadu
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů včetně návrhu usnesení k jednotlivým
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/podklady/
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/usneseni/zastupitelstvo18-22.asp

Rada města Náchoda 22. 11. 2021

Jednání rady města se zúčastnilo sedm
radních. Dva byli omluveni. Číselný popis
u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM neschválila bezplatné zřízení věcného břemene stezky a cesty na pozemkových parcelách města č. 2177 a č. 1153/3
v k.ú. Náchod; zřízení věcného břemene
bude zpoplatněno dle platné směrnice č.
2/2021 o způsobech určení cen věcných
břemen zřizovaných na pozemcích města z 28. 6. 2021.
7-0-0

PROSINEC
RM schválila uzavření smlouvy s žadateli o zřízení věcného břemene kanalizační přípojky na pozemkové parcele města č.
907/15 v k.ú. Náchod v délce 1,93 m. 7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s žadatelem na pozemkovou parcelu č. 129/1 o výměře 310 m2 v k.ú. Náchod.
7-0-0
RM schválila záměr prodeje pozemku
p.č. 752/1 o výměře 552 m2, p.č. 752/2 o výměře 225 m2, p.č. 723/1 o výměře 191 m2,
p.č. 723/2 o výměře 2 m2, p.č. 723/3 o výměře 15 m2 – vše v k.ú. Běloves, a uložila
odboru správy majetku a financování zadat vypracování znaleckého posudku. 		
7-0-0
RM schválila záměr prodeje části obsazeného nebytového prostoru č. 1501/700 v bytovém domě č.p. 1499, 1500, 1501 a 1502
v ul. Českých bratří Náchod, o výměře
30 m2 na st.p.č. 1574 v k.ú. Náchod. 7-0-0
Návrh na úpravu pozemku p. č. 1209/7
v k. ú. Náchod
7-0-0
RM souhlasila, aby se na základě došlých rozhodnutí místně příslušných SVJ
upravil pozemek p. č. 1209/7 v k. ú. Náchod, za domy ul. Pražská a ul. Nerudova, na parkoviště s významnými prvky
zeleně, a aby se při této příležitosti rovněž upravilo stávající kontejnerové stání.
Spolkový dům – úprava a revize prováděcí projektové dokumentace
7-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky na akci spolkový dům – úprava a revize prováděcí projektové dokumentace pro
zhotovitele Tomáš Vymetálek Architects
s r.o., H. Králové.
Podpora integrace cizinců
v Náchodě 2022
6-0-1
RM schválila předložení žádosti o dotaci zaměřené na výuku českého jazyka
pro žáky – cizince a jejich rodiče do programu projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2022, vyhlášeném Ministerstvem vnitra ČR.
Dva bytové domy – SUN Náchod, komunikace a zpevněné plochy
7-0-0
RM schválila uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo na stavbu „2 bytové
domy – SUN Náchod, komunikace a zpevněné plochy“ se zhotovitelem ALPRIM CZ
s.r.o., Velké Poříčí.
Návrhy na umístění prodejních stánků
na Masarykově náměstí v Náchodě7-0-0
RM souhlasila s umístění prodejního zařízení (pojízdného stánku) na Masarykově
náměstí v prostoru za kašnou na části pozemku p. č. 1919/5 o výměře 8 m2 v době
od 23. 11. 2021 do cca 20. 1. 2022, včetně využití technického zařízení o příkonu do 2kW za poplatek.

TELEGRAFICKY:

RM schválila uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení na území města Náchoda pro
společnost ELEKTROWIN a.s.
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru použitých baterií
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a akumulátorů na území města Náchoda
pro společnost ECOBAT s.r.o.
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru
odpadních pneumatik na území města
Náchoda pro společnost GREEN Logistics
CZ s.r.o.
7-0-0
RM schválila uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě o zajištění zpětného odběru
použitých elektrozařízení na území města
Náchoda pro společnost ASEKOL a.s. 7-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 74 245,60 Kč a převod
této částky do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Komenského, Náchod. Finanční prostředky budou použity na úhradu
oprav WC, výměnu dveří a zárubní včetně drobných stavebních prací.
7-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 86 092,20 Kč a převod
této částky do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Pavlišovská, Náchod. Finanční
prostředky budou použity na opravu akumulačních kamen, nákup nových kamen,
školních lavic, učitelské katedry a školní
tabule.
7-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 199 438,30 Kč a převod
této částky do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Vančurova, Náchod. Finanční prostředky budou použity na financování provozních nákladů roku 2021. 		
7-0-0
RM souhlasila se zapojením ZUŠ Náchod
do projektu KHK „Podpora mobility v kultuře“.
7-0-0
RM schválila zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodání „Přírodovědná a technická
učebna a chovatelská stanice – nábytek“
z důvodu, že nebyla zadavateli dodána
ve stanoveném termínu žádná nabídka.
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
schválila vystavení objednávky pro společnost Everwood Garden s.r.o., Č. Skalice, na provedení projektové dokumentace
na terénní úpravy a obnovu parku ve starých lázních.
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro
společnost GasChem s.r.o., H. Králové,
na opravu chlorovny na Jiráskově koupališti.
7-0-0
RM schválila úpravu vodorovného
a svislého dopravního značení v ul. Příkopy čp. 1206 až 1209 tak, že budou vytvořena 2 vyhrazená místa pro invalidy se
společnou manipulační plochou. 7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o konání ohňostroje dne 1. 1. 2022 v 18:00 hodin
na Masarykově náměstí v Náchodě s firmou Fireworks service s. r. o., Praha. 7-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o dotaci do programu KHK „Podpora aktivit turistických a informačních center“,
číslo programu 22CRG04.
7-0-0

RM schválila ceník Zimního stadionu Náchod pro využívání ledové plochy
na sezónu 2021/22 s účinností od 1. 12.
2021.
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o reklamě a propagaci se společností ČEZ, Praha,
v rámci akce „Rozsvěcení vánočního stromu v Náchodě“.
7-0-0

Výzva

k podání podnětů do změny č. 4
územního plánu Města Náchoda
Změna územního plánu primárně souvisí s požadavky na změnu využití území nebo jeho prostorového uspořádání,
včetně umísťování staveb. Na základě §
44 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn, zastupitelstvo města rozhodne o pořízení změn územního plánu, a to
na základě vlastního podnětu, na návrh
orgánu veřejné správy, na návrh občana
města, na návrh fyzické nebo právnické
osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území města, nebo na návrh oprávněného investora.
Aby byl proces maximálně přínosný,
a hospodárný, vyzýváme k podávání návrhů a podnětů na změnu využití území,
které budou sloužit jako podklad zadání
pro pořizovanou změnu územního plánu.
V této souvislosti také upozorňujeme, že
podání návrhu nezakládá právní nárok
na zahrnutí požadavku do změny ÚP. Pořizovatel po obdržení žádostí zpracuje návrh zadání změny ÚP. Po schválení zadání
změny zastupitelstvem města zajistí její
zpracování dle stavebního zákona.
Formulář žádosti o změnu územního
plánu je dostupný v elektronické podobě na stránkách městského úřadu https://
www.mestonachod.cz/urad/formulare/formular.asp?id=331 nebo v tištěné podobě
na odboru výstavby a územního plánování, budova MěÚ, Zámecká 1845, Náchod.
Případné zájemce o změnu územního
plánu žádáme, aby své podněty a návrhy
doručili na odbor výstavby a územního
plánování či podatelnu Městského úřadu
Náchod nejpozději do 31. 12. 2021.
Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta
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NEMOCNICE, KRONIKA

							

KRONIKA
Milí spoluobčané,
zkracující se dny
a klesající teplota nám
připomíná, že vánoční čas se již povážlivě
přiblížil a s ním také
příchod nového roku 2022. Adventní čas může být nejen příležitostí k přípravě na Vánoce, ale také časem ohlédnutí se a rekapitulace končícího roku. V náchodské nemocnici si tento rok
budeme pamatovat z mnoha důvodů, zejména však kvůli velmi
složité a náročné situaci při zvládání pandemie covidu-19 v prvních měsících roku, ale také z důvodu stěhování se do dvou nových pavilonů, které pro nás vybudoval Královéhradecký kraj.
Oboje jsme snad zvládli a od dubna postupně obnovili úplný provoz všech oddělení nemocnice včetně veškeré plánované péče,
kterou jsme do dnešních dní nemuseli přerušit (pozn.: k datu
15. 11.), přestože se tak v jiných částech naší země opět musí
dít. V závěru loňského roku bylo naším hlavním cílem zvládnout péči o všechny pacienty s covid-19. Před sebou však máme
stále ještě jeden neméně důležitý cíl. Hledáme cesty k zachování
co největšího rozsahu plánované a preventivní péče, která byla
v minulých podzimních a zimních měsících upozaděna. Jak obtížné bude tento cíl splnit ukáží následující měsíce. Bude záležet
na chování každého z nás, očkovaného i neočkovaného. I očkovaný člověk si musí přes nespornou výhodu snížení rizika vážného průběhu onemocnění uvědomit limity očkování.
Děkujemevám, že nám se splněním tohoto cíle pomáháte.
Přejeme vám všem zejména pevné zdraví, užitečně strávený
adventní čas, klidné a radostné vánoční svátky v kruhu těch,
kteří vám jsou blízcí, a spokojený nadcházející nový rok!
Vaše Nemocnice Náchod

Z dopisů čtenářů…
Milé čtenářky, milí čtenáři.
Po nemoci a snížené soběstačnosti jsem požádala vedení domova pro seniory Marie v Náchodě o poskytnutí bydlení a služby sociální péče. Žádost byla do měsíce kladně vyřízena. Dostala jsem pokoj s vyhlídkou do přírody, s balkonem a také přání
od personálu, abych se zde cítila jako doma.
Zpočátku jsem přemýšlela, proč se všichni zaměstnanci chovají k nám, klientům, tak pěkně. Na predestinaci nevěřím, na tak
úspěšnou předvstupní formaci také ne, už vím! Jsou to dobře vybraní milí lidé, kteří dělají rádi svou práci.
Pracovnice přímé obsluhy nám přinášejí obědy na pokoj, nechce-li se nám jít do jídelny. Také uklidí, vyperou a nakoupí pro
nás.
Sestřičky měří tělesnou teplotu, krevní tlak, rozdají nám předepsané léky, i v noci slouží, kdybychom něco potřebovali.
A pan ředitel! Zná nás. Při setkání každého osloví jménem, zeptá se na zdraví. Jednou za měsíc nás na tzv. povídání seznámí
s novinkami, po některých dotazech z pléna raději vše zopakuje.
Spolu s vedením čekáme, až budou zmírněna opatření proti
covid-19, abychom mohli náš život obohatit dřívějšími kulturními, hudebními a přednáškovými akcemi.
Znala jsem kdysi paní z chudobince, radovala se z bandasky
mléka, kterou jí nechávali sedláci u dveří, z vajíček od našich
i z chleba, ten jí dávali lidé za okno, když pekli.
Takže babičky a dědečkové, vy, kteří z nejrůznějších důvodů
nemůžete být doma, nebojte se života v domovech důchodců,
v tom našem jsme chráněný druh, nemusíme nic hledat u dveří
či za oknem, máme se dobře, stárne se tady pěkně.
Za péči děkuje babička MVDr. Jana Drašnarová.

V měsíci září 2021 se narodilo 15 náchodských občánků.
V měsíci říjnu 2021 byli oddáni:
2. 10. Pavel Hrivnák, Náchod
		 Klára Voborníková, Náchod
15. 10. Lukáš Fuchs, Ostrava
		 Dagmar Kotlanová, Náchod

Starosta a místostarosta
SDH Lipí obdrželi v Přibyslavi
titul Zasloužilý hasič

V pátek 12. listopadu proběhlo v hasičském muzeu na zámku v Přibyslavi oceňování dobrovolných hasičů z celé české republiky. Mezi oceňovanými byli i naši členové, starosta SDH Lipí
Vladimír Maroul a místostarosta SDH Lipí Antonín Müller, kteří
si převzali za svou dlouholetou a aktivní činnost u sboru z rukou zástupců Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska nejvyšší vyznamenání Zasloužilý hasič. Jmenovaní vstoupili do sboru
v roce 1970. Pan Vladimír Maroul zastává funkci starosty sboru
od roku 2009. Pan Antonín Müller zastává funkci místostarosty od roku 2004. Blahopřejeme!
Za SDH Lipí velitel S. Hrudík

PROSINEC

Čas adventní
ZUŠ Náchod vás srdečně zve na svůj tradiční vánoční koncert s názvem „Čas adventní“. Jak již jeho název napovídá, hudba i příběh nás provede předvánočním časem. Dozvíme se nejen
něco o historii a vzniku adventního věnce, ale také o ctnostech,
jež je dobré v sobě pěstovat a to v každém čase. Příběhy o naději, míru, přátelství a lásce a krásnou adventní hudbu uvidíme a uslyšíme opět v podání našich hudebních souborů, zpěváků, herců a tanečnic. Vánoční dekorace připraví naši výtvarníci.
Všichni jste srdečně zváni. Propojení tanečního, hudebního, výtvarného a literárně dramatického oboru slibuje krásný zážitek
a pěknou atmosféru.
Představení se koná v Divadle dr. J. Čížka Náchod 15. prosince v 17.00. Těšíme se na vás.
Předprodej bude zahájen 6. 12. 2021 od 8.30 v ZUŠ Náchod.
Cena vstupného 120 Kč.

Hudební audiopohádky
ZUŠ Náchod – radost pro děti

ZUŠ Náchod pravidelně pořádala koncerty pro mateřské školy
v ZUŠ nebo přímo ve školkách. V době pandemie to nebylo možné
a náš tvůrčí tým hledal novou formu oslovení dětí v mateřských
školách. Chtěli jsme seznámit děti s různými hudebními nástroji.
A tak vznikl v tvůrčí spolupráci hudebního, výtvarného, literárně-dramatického oboru a Filmového ateliéru unikátní projekt autorských hudebních audio pohádek pro děti předškolního nebo mladšího školního věku.
Na začátku každé audiopohádky zazní úvodní melodie a paní
Liduška se zvědavým klukem Hudebníčkem seznámí posluchače
s jedním hudebním nástrojem. Následuje pohádka, kde daný nástroj hraje důležitou roli a také svým zvukem vytváří celkovou
atmosféru příběhu. Na závěr uslyšíme od Lidušky a Hudebníčka několik otázek, které rozvíjejí fantazii dítěte, inspirují k tvorbě, malování obrázků a povídání o tom, co děti slyšely. Ke každé pohádce byly vytvořeny omalovánky s úkoly, aby děti věděly,
jak daný nástroj vypadá.
Postupně vzniklo 12 unikátních autorských hudebních pohádek o průměrné délce 20 minut. Veškerou hudbu použitou v pohádkách nahráli ve snaze
představit krásu jejich nástroje učitelé ZUŠ Náchod.
Mluvené slovo jednotlivých
postav nahráli jak učitelé,
tak žáci ZUŠ. Vše bylo realizováno v improvizovaném
studiu, které vzniklo dočasně v divadélku naší školy.
S velkou radostí jsme
tyto audiopohádky darovali
všem mateřským a základním školám zřizovaným
Městem Náchod. Prozatím

HUDEBNÍ POZVÁNKY
se nám vracejí samé kladné ohlasy. Audiopohádka Zobcová flétna je zpřístupněna k poslechu na Facebookovém profilu ZUŠ.
Autorkou projektu je Oksana Ciporenko, režie se ujaly Petra
Krausová a Oksana Ciporenko, zvuk a střih zpracoval Dominik
Macháček, autorem grafické úpravy a ilustrací je Lukáš Jícha.
K nadcházejícímu výročí 70 let vzniku ZUŠ Náchod jsme se
rozhodli vydat sadu čtyř CD s dvanácti audiopohádkami pro veřejnost. V případě zájmu se obracejte na ZUŠ Náchod/kancelář
od prosince 2021.
Přejeme hezký poslech!

MUSICA VIVA opět rozezní
galerii výtvarného umění
Vokálně-instrumentální soubor MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod se po dlouhé vynucené přestávce těší na hudební setkání s publikem.
Věříme, že těsně před Vánoci zkrátíme sobě i našim příznivcům čekání na Ježíškovu nadílku a zahrajeme na tu správnou
předvánoční notu.
Letošní vytoužený koncert bude návratem k lidovým, převážně krkonošským písničkám, které zazní v Galerii výtvarného
umění – zámecké jízdárně. Mezi obrazy vystupuje náš soubor
v předvánočním čase bezmála dvacet let a věříme, že i letos bude
atmosféra správně jiskřivá a dojde i na tradiční rolničky. O těch
vědí své pravidelní návštěvníci koncertů a ti, co jsou zvědaví,
mají možnost tohle tajemství odhalit v úterý 21. prosince 2021
v 18.00 hodin.
Ještě před tím v dopoledních hodinách soubor zavítá do Městského střediska sociálních služeb Oáza v Novém Městě nad Metují, kde letošním repertoárem chceme potěšit tamní obyvatele.
Přes vynucenou pauzu se Musica Viva, věrna svému pojmenování, pustila do práce už v září, takže gymnáziem se ještě
v pozdně letních dnech nesly veselé, někdy až hubaté krkonošské koledy a vánoční písničky v úpravě Milana Poutníka, v nastudování a pod taktovkou sbormistry Věry Vlčkové a pod uměleckým vedením Jana Veverky.
I když máme všichni za sebou (a asi i před sebou) nelehké časy,
mladí muzikanti se pokusí vytvořit vlídnou atmosféru, při které se na vše špatné snáze zapomene.
Orchestr i sbor ještě na tomto místě srdečně děkuje galeristům za tradiční spolupráci, rodičům za podporu a za přízeň vám
všem.
Přijďte se tedy správně naladit, pobavit se a užít si „živé muziky“, kterou MUSICA VIVA nabídne v úterý 21. 12. 2021 od 18.00
hodin.
Vstupné na koncert je dobrovolné.
Soubor MUSICA VIVA
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NOVÁ KNIHA, VÝROČÍ

Eva Koudelková a kol.:
Pomnichovské osudy Čechů z Broumovska
V těchto dnech
vychází v libereckém nakladatelství
dr. Evy Koudelkové
BOR pozoruhodná a velmi záslužná kniha o pomnichovských
osudech Čechů
z Broumovska. Jejím cílem je upozornit na téma z naší historie, jež je v posledních desetiletích naší historiografií
spíše opomíjené, a tudíž v širším povědomí nepříliš známé. Avšak i pro ty, kdo
o situaci v Sudetech kolem Mnichova něco
vědí, jsou události s ní spojené obestřené
množstvím dohadů a nejasností.
Proč se zaměřuje právě na Broumovsko, je snadno vysvětlitelné: ve skromném počtu novodobých titulů, které
na toto téma vyšly, mu bylo vždy věnováno nejméně prostoru. Knížka se snaží
zodpovědět dvě zásadní otázky: co se stalo a proč se to stalo. Na první z nich odpovídají očití svědci, ti, kteří byli u toho,

jakkoliv jsou jejich svědectví čistě osobní
a často emotivní. Avšak v síle jejich prožitku událostí, na něž vzpomínají, spočívá
největší hodnota této knihy, bez ohledu
na objektivní správnost toho, o čem mluví nebo píší. Na otázku proč se to stalo,
hledají odpověď komentáře, čerpající z dostupné literatury. Ty naopak usilují o věcnost, ovšem jen v té míře, jak je to u knihy nikoliv jednoho autora, ale autorského
kolektivu vůbec možné.
Zhruba 70 stránek knihy tvoří úvodní
„Zlomové body v soužití Čechů a Němců
na našem území“, včetně např. střetů Freikorpsu s čs. obrannými složkami (zejména v září 1938). Podstatnou částí knihy je
podrobné zobrazení událostí v jednotlivých částech Broumovska od Adršpachu
po Stárkov. Tam vedle historického pohledu najdeme ona cenná osobní svědectví
pamětníků.
Tato kniha nechce soudit, snaží se jen
zaplnit prázdné místo v obraze, jaký si vytváříme o našich dějinách. Texty doprovází bohatý obrazový materiál, v mnoha případech objevný a výmluvný.
AF

Jiráskovo gymnázium

Tímto děkuji organizátorům z Goethe
Institutu za zdařilou akci a všichni doufáme, že nebyla poslední.
Martina Maršíková

Den s němčinou na Jiráskově gymnáziu
Ve spolupráci s Goethe Institutem
měla naše škola možnost zapojit studenty do akce s názvem „Den s němčinou“.
Vzhledem k současné epidemické situaci
byla tato událost letos pořádána online.
Program se skládal z několika částí. Nejprve se jednalo o workshop v přímém přenosu z Mnichova s německou
skupinou Munich Supercrew. Oba hlavní protagonisté nacvičovali jednoduchou
písničku, v níž využili nápady účastníků worshopu – studenti odpovídali prostřednictvím chatu na různé otázky obou
zpěváků. Měli jsme velkou výhodu oproti
mnoha dalším účastníkům z jiných škol
v tom, že každý z našich žáků měl k dispozici počítač nebo notebook. Proto mohli často pohotově reagovat.
Nacvičená písnička pak zazněla v dalším bodě programu, koncertu skupiny
Munich Supercrew. Členové skupiny, stejně jako během workshopu, komunikovali s posluchači a kladli jim různé otázky.
Následoval česko-německý kabaret nazvaný „ Gefühl und cit“. Název velmi dobře odrážel styl, v jakém se celé představení neslo. Bylo živě přenášeno z divadla
a tři hlavní a vlastně jediní protagonisté humornou formou řešili, co mají Češi
a Němci společného. Všichni tři během
vystoupení střídali němčinu s češtinou,
proto mohli všichni diváci celkem bez obtíží porozumět všem situacím.

Starci na chmelu
Na š e M ěs tské divadlo nabízí na 8. a 9. prosinec hostování
Moravského divadla Olomouc
s muzikálem Starci na chmelu. Ač
není Náchodsko
chmelařskou oblastí, má na vzniku hry, rp. scénáře
k filmu „lví podíl“.
Potkali se kdysi dávno dva náchodští
kamarádi – Vráťa Blažek a Bouša Španiel.
Dcera prvně jmenovaného Hanka měla
jet coby studentka na chmelovou brigádu a prof. Španiel, řadový pedagog, musel
na tyto brigády se studenty jezdit jako dozor. Starostlivý otec Blažek se jej tedy poptával, jak to tam chodí. Co všechno mu
tehdy Bouša řekl, nevím, ani jakou hrály
roli zážitky Vráťovy Haničky. Jisté je to,
že pak napsal Vratislav Blažek, náchodský
rodák, scénář k prvnímu českému filmovému muzikálu Starci na chmelu.
Pozn.: Četné informace o Vratislavu Blažkovi najde zájemce v knize Aleše Fetterse Mariáš v Beránku.
(AF)

Prosincová výročí
1566 – 6. 12. zemřel majitel náchodského panství Albrecht Smiřický ze
Smiřic, jeden z nejvýznamnějších
představitelů tehdejší české šlechty.
1621 – 3. 12. se narodil v Hradci Králové Bohuslav Balbín, jezuita a spisovatel, obránce jazyka českého v době
nejtěžší. O Náchodě napsal mj.: Náchod, v Hradeckém kraji, 16 mil od Prahy
... Pohraniční hrad obrácený proti Kladsku. Za naší doby by jej byli málem zbořili, kdyby jej byl nezachránil jeho pán, znamenitý válečník, kníže Piccolomini. Bydlí
se tam, sám jsem tam také přebýval.
1781 – 5. 12. zemřel ve Vídni W. A.
Mozart. Jeho hudba zněla v Náchodě
na zámku už koncem „jeho“ 18. stol.
1861 – 21. 12. se narodil JUDr. Josef
Čížek, jeden z nejvýznamnějších náchodských starostů, s jehož jménem
je spjat rozvoj města na rozhraní 19.
a 20. století. Byl také činný v mnoha
spolcích, byl čelným funkcionářem
Sokola, spolku divadelních ochotníků i pěveckého spolku Hron. Dovedl
prosadit přes odpor levicových politických stran stavbu Beránku.
1871 – 9. 12. zemřel malíř Josef Mánes. Maloval i partie v našem městě.
1886 – 3. 12. zemřel náchodský okresní lékař MUDr. Otto Řepka. Byl rovněž
sbormistrem pěveckého sboru Hron.
Ve své knize Město pod horami na něj
vzpomíná Sida Volfová: Statný, silný
muž s dlouhými černými vousy, s vážným, skoro smutným výrazem v očích.
... Když pan doktor Řepka zemřel, oplakávali ho mnozí, od nichž zadarmo odvrátil předčasnou smrt.
1906 – 20. 12. se poprvé rozsvítily elektrické žárovky v náchodských
ulicích.
1916 v prosinci byly v Náchodě čtyři
vojenské lazarety, v nichž byli ranění
a nemocní vojáci první světové války. Největší byl v Mautnerově domě
v Borské ul. č. 619.
1926 – 29. 12. se narodil významný
představitel náchodské kultury, básník, recitátor a ochotník Libor Volný.
1941 – 17. 12. zemřel řídící učitel Václav Černý, čelný představitel někdejší Učitelské jednoty Komenský v Náchodě. Jeho zásluhou byl vydán v roce
1912 sborník o Boženě Němcové.
2001 – 24. 12. zemřel ing. Albert
Grym, spolužák Josefa Škvoreckého,
Berta Moutelík ze Zbabělců.
Na Štědrý den, ale už i při četných vánočních koncertech, besídkách či adventních setkáních zpíváme, že se nám
narodil Kristus Pán. S ním si spojujeme
přání pokoj lidem dobré vůle.
Všem čtenářům našeho zpravodaje přeji hezké vánoční svátky a dobrý rok příští.
(AF)
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Historické domy na náměstí a ve městě

(pokračování)

11. Domy čp. 83 a 84
V tomto díle se znovu vrátíme do Palackého ulice. V ní nás bu- nechal za 742 000 Kč manželům Františkovi a Marii Přívětivým
dou zajímat sousední domy čp. 83 a 84, které v minulosti stály z Hronova, majitelům krejčovského závodu. Ti v r. 1940 přestajiž za hradbami města v sousedství bývalé Horské brány na Hor- věli přízemí domu do dnešní podoby a opatřili ho kovovými obském či dříve Kladském předměstí. Jejich minulost je rovněž pes- chodními portály. Po r. 1950 byla v domě umístěna prodejna národního podniku Kniha a po znárodnění domu v r. 1960 prodejna
trá a zajímavá.
Podle zápisů v pozemkových knihách se nynější dům čp. 83 po- kožené galanterie. Po restituci majetku v 90. letech byly obchodprvé připomíná v únoru 1688. Tehdy s povolením městské rady ní prostory adaptovány na kadeřnickou provozovnu a prodejzakoupil Eliáš Lachnicht, nově příchozí soused ze vsi Německé nu foto potřeb.
Čermné v Kladském hrabství, kus parkánu (urovnané prostran- Sousední dům čp. 84 na nároží Palackého ulice a Karlova náměsství mezi hradbou a příkopem) za Horskou bránou za trhovou tí vznikl původně mezi hradebním příkopem a mlýnským nácenu 7 kop a 30 grošů. Na něm postavil přízemní dům, který byl honem Podbučního mlýna. Jako nově vystavěný příbytek se zavklíněn mezi hradbu a boční zeď brány, která celým půdorysem hradou se poprvé připomíná 13. 4. 1733, kdy ho zapsal Jiřík Rudl
za odhadní cenu 400 zlatých. Poté (4. 12. 1750) přepředstupovala před hradbu. Po smrti prvního mavzal dům jeho syn František. Dne 31. 3. 1772 vyjitele koupil dům 15. 1. 1703 Václav Wintera za 210
dražil dům za odhadní cenu 698 zl. Antonín Böhm,
zlatých a od něho 3. 3. 1710 Václav Šrůtek za stejpo něm ho od 8. 2. 1799 drželi manželé Jan a Aloisie
nou částku. Ten si poté dne 23. 7. 1720 koupil souBöhmovi; tehdy byla stavba označena jako čp. 2
sední dům již ve městě za Horskou bránou (nyní
na Horském předměstí. Dalšími majiteli byli Josef
čp. 26 – viz NZ 6/2021) a námi sledovaný dům před
Vejman (13. 2. 1804), Jan Pražák (29. 11. 1816), Josef
branou prodal dne 27. 12. 1722 kominíkovi MarPražák (11. 3. 1845) a od 21. 11. 1891 řeznický mitinu Lampietti za 250 zl. Po něm drželi dům tito
str Albert Pražák. Tehdy to byl nevysoký jednopa„sousedé“: moučkař Jan Otta (28. 7. 1727), Jan Jitrový dům se zděným přízemím a roubeným patřík Hampl (24. 4. 1737), sedlář Josef Lašner (8. 7.
rem o třech okenních osách s vysokou valbovou
1743), Ignác Vít (19. 8. 1754), pekař Václav Vít (9. 5.
šindelovou střechou. Jan Martínek vzpomínal, že
1787, tehdy byl patrně dům nesoucí čp. 1 na Hor„na okně bývaly vyloženy každý den čerstvé jaterničky
ském předměstí přestavěn), Anna Illey (4. 4. 1792
a prodávala se tu dobrá polévka. Tady stavovávali se
za 660 zl.), manželé Jan a Františka Řeháčkovi (11.
venkovští tkalci, přinášející do města hotové dílo, nebo
7. 1797 za 1000 zl.), Jan a Voršila Řeháčkovi (1. 1.
přicházející k jinému nákupu.“ Na základě smlouvy
1824), Josef a Josefa Trubkovi (11. 1. 1832 za vydraženou cenu 1190 zl.) a Josef Trubka mladší (10. 11. Náchod čp. 83 – Parlament z 24. 5. 1902 stavení koupil za 23 700 K František
Musil, spolumajitel staroměstské cihelny. Ten vzá1849). V té době to byl přízemní, patrně zděný dům,
pětí starý dům zbořil a 21. 7. 1902 požádal o povove kterém jeho majitel podle vzpomínek náchodlení ke stavbě nového dvoupatrového podsklepenéského rodáka Jana Martínka provozoval pekařskou
ho činžovního domu podle návrhu stavitele Aloise
živnost, kde „za oknem byl šrák (police) s pěkně vyŠvihálka. Architektonicky projekt vycházel z hispečenými houskami a rohlíky“. Následně 31. 3. 1876
torismu ovlivněného stylem české novorenesance,
dům koupil Augustin Taufman s manželkou Josefou
což se projevilo především na zdobném trojúhela na jeho místě postavil zděnou jednopatrovou buném štítě s nástavcem završujícím rizalit na pradovu o šesti okenních osách do ulice, ve které zřívé straně fasády do Karlova náměstí. Tam se dům
dil hostinec. Jak uvádí J. Martínek, „od roku 1897
postavený od 9. 8. 1902 do 23. 9. 1903 obracel sedříkalo se tu „V parlamentě“. Hostinec byl v značné obmi okenními osami s různě tvarovanými nadokenlibě a zrušen byl teprve za světové vojny.“ Již dříve,
ními římsami a bosáží opatřeným přízemím, kde
21. 2. 1913 prodala vdova Josefa Taufmanová svobyly původně plánovány tři krámy. Nároží domu
ji polovinu domu svému zeti, obchodníku Hynku
dominoval výrazný arkýř nesený původně dvěma
Brožovi, který v přízemí vedle hostince zřídil provolutovými konzolami a zakončený vysokou dlátdejnu textilního zboží. Dům však značně vyčníval
do ulice a kvůli tomu byla v r. 1911 úředně zamít- Náchod čp. 84 – Grandhotel kovou střechou. Obě patra, kde byly navrženy dva
nuta jeho oprava. Proto se H. Brož s manželkou Pavlou rozho- přepychové pětipokojové byty, spojovalo oválné vřetenové schodl tento příbytek zbořit a 26. 1. 1913 požádal o povolení vysta- diště. Těsně po kolaudaci domu 27. 4. 1904 však došlo ke změně
vět místo něho třípatrový obytný dům v nové uliční čáře. Dům v jeho užívání, když byl změněn na hotel s restaurací a kavárnou
byl postaven mezi 1. 4. 1913 a 1. 2. 1914 podle návrhu stavitele v přízemí a celkem 12 hostinskými pokoji v patrech. Dostal vzJana Bednáře. Byl podsklepený a obsahoval čtyři nadzemní pod- nosný název Grandhotel, který posléze (29. 12. 1906) provozoval
laží a podkroví. V přízemí vpravo se nacházel hostinec a vstup- nový majitel, hostinský František Jančák s manželkou Otilií. Honí chodba, vlevo byly dva krámy se skladištěm, mj. i knihkupec- tel asi neprosperoval a 23. 10. 1913 ho koupila Hospodářská úvěrtví vyhlášeného náchodského fotografa Otto Raimana. V každém ní banka pro Čechy. Ta přízemí upravila na své úřadovny a v paze tří pater byly dva velké byty se salonem, jídelnou, ložnicí, ku- trech zřídila byty. Po r. 1918 byl ústav přejmenován na Českou
chyní a sociálním zařízením, podkroví obsahovalo malý byt, po- průmyslovou banku, která v r. 1935 nahradila původní fasádu
koj, prádelnu a místnosti služek. Fasáda zdobená plochým seces- jednoduchou plochou a odstranila i novorenesanční štít a střením geometrickým dekorem byla po celé výšce na obou stranách chu arkýře. Po r. 1945 zde sídlila pobočka Živnostenské banopatřena mělkými trojbokými arkýři, mezi nimi byla v každém ky, finanční odbor ONV, Okresní zemědělská správa a od r. 1979
patře dvě sdružená okna. Podkroví osvětlovalo velké segmento- Okresní kulturní středisko. Pro jeho účely byla budova adaptové okno v půlkruhem zakončeném štítu s volutami po stranách. vána a přistavěno nové schodiště. K další rekonstrukci došlo v r.
V jeho horní části byl nápis V PARLAMENTĚ a dodnes zachova- 1992 po převzetí domu Československou obchodní bankou. Tehná tepaná kovová schránka. Dne 15. 12. 1932 prodali manželé dy byla mj. ve zjednodušené formě obnovena i původní fasáda
Brožovi dům za 640 000 Kč nezletilému Záviši Holzbechrovi, sy- a zastřešení. Bankovním a obchodním účelům slouží dům doPhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
novi majitele staroměstského mlýna, který ho 16. 10. 1939 pře- dnes.
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Místní poplatek
za komunální odpad na rok 2022
Žádáme občany, aby vzhledem k situaci s Covid 19 upřednostňovali bezhotovostní
platbu při platbě místního poplatku za komunální odpad.
Platba na účet města č. 19337551/0100, vedeného u Komerční banky, a. s.
VS – rodné číslo poplatníka /platba za každou osobu zvlášť/
Spec. symbol – číslo domu
Poplatek na rok 2022 při úhradě:
1. ledna – 28. února – částka 450 Kč na osobu
1. března – 31. května – částka 650 Kč na osobu
1. června – 30. září – částka 900 Kč na osobu
Od 1. října částka 900 Kč na osobu /základní sazba + 50% sankce za neuhrazení včas/,
tj. 1350 Kč.

Vánoční stromy
v Náchodě
V letošním roce je vánočním stromem
na Masarykově náměstí v Náchodě jedle
stejnobarvá, prostor před nádražím pak
zdobí smrk pichlavý. Oba tyto vánoční
stromy byly dovezeny z Horního Kostelce
a město Náchod děkuje touto cestou manželům Marii a Antonínu Hutníkovým, kteří je pro účely vánoční výzdoby darovali.
Stromy rostly u rodinného domu v blízkosti frekventované komunikace, kde
svým vzrůstem již ohrožovaly okolí.
Vánoční výzdoba nechybí ani v areálu Malých lázní v Bělovsi, kde je umístěn
menší strom jedle stejnobarvé.

O K É N K O zastupitelů
Lepší cestování v roce 2022
12. prosince 2021 začne platit nový
jízdní řád, který přinese jednu zásadní změnu v železniční dopravě. Pravidelné přímé vlaky mezi Náchodem a Hradcem Králové bez nutnosti přestupování
ve Starkoči. Ano, konečně po letech snah
a různých pokusů i omylů (v podobě pseudorychlíku) umožnit obyvatelům Náchodska přímé spojení dál než do Starkoče, se
podařilo společně s hejtmanem Královéhradeckého kraje najít řešení v podobě
přímých spěšných vlaků. 7x denně, každé dvě hodiny, některé spoje pojedou až
do Pardubic.
Spěšné vlaky z Broumova do Hradce Králové a zpět se budou ve Starkoči spojovat/dělit s vlaky od/do Trutnova.
Na rychlíky Praha – Trutnov a opačně budeme muset ve Starkoči i nadále přestupovat. Zavedení přímého spojení nebylo
jednoduché. Předcházelo tomu několik let
jednání nejen s dopravcem, kterým jsou
na příštích deset let České Dráhy (ČD),
ale především se Správou železnic (SŽ).
Aby bylo možné spojování a dělení vlaků,
bylo nutné upravit zabezpečovací zařízení v železniční stanici Starkoč. Velký spor
byl o termín, od kdy se toto přímé spojení zavede. Původní návrh byl až za tři, spí-

še čtyři roky (2025), až ČD nasadí moderní jednotky. To pro nás bylo nepřijatelné.
Proto jsem rád, že se podařilo přesvědčit
vedení kraje a přímé spojení bude realitou už za pár dní.
Tím to ale nekončí. V roce 2025 by
mělo dojít k zavedení pravidelné mezinárodní železniční dopravy Pardubice –
Hradec Králové – Náchod – Meziměstí
– Wroclaw (PL). Tím dojde k navýšení dalších přímých a především rychlých vlaků
až do Pardubic (mělo by se jednat o minimálně 4 páry spojů). Proč až za čtyři
roky? Protože je opět nutné vyřešit spoustu věcí. Jednou z nich je například obnovení zrušené výhybny v České Metuji.
Dovolte mi popřát vám v roce 2022 především pevné zdraví, ale také pohodlné
cestování přímými vlaky do Hradce Králové a zpět, bez nutnosti přestupování
ve Starkoči. Jiří Prokop, zastupitel města

Městské
informační
centrum
Tipy na vánoční dárky
Blíží se Vánoce – nejkrásnější svátky
v roce, které chceme trávit se svými nejbližšími a obdarovat je dárky, které je potěší. Mnohdy si však lámeme hlavu co zakoupit. V našich pobočkách infocentra
můžete získat ty správné a možná i netradiční dárky. Vybírat lze nejen z bohaté
nabídky suvenýrů, zaměřených na město
Náchod, ale také z výrobků, které nesou
označení regionální produkt Kladského
pomezí. K novinkám našich suvenýrů letos patří plátěné tašky, otvíráky a plecháčky s novým ilustrovaným motivem
Náchoda, psací sady a světelné dekorace
s motivem zámku a kostela sv. Vavřince.
Dále u nás zakoupíte čokolády, keramiku,
betlém a knihy o našem regionu. Z regionálních výrobků nabízíme rozmanité příchutě bylinných sirupů značky Camellus,
domácí džemy paní Hany Horákové a voňavé produkty z náchodské dílny Amálka od paní Venclákové, mezi které patří
koupelové soli, mýdla rozličných tvarů
a knoflíky pro váš šatník. Děti potěší textilní hračky a babiččiny pohádky.
Zakoupit u nás můžete také vstupenky na kulturní akce konané nejen v našem městě, ale i po celé republice. Dále
bychom vás chtěli informovat o změně
otevírací doby poboček infocentra během vánočních svátků. Ve dnech 24. až
26. prosince 2021 a 1. až 2. ledna 2022
budou infocentra uzavřena. Od 27. do
30. prosince platí běžná mimosezónní otevírací doba. 31. prosince bude otevřeno
od 9 do 14 hodin.
Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí a pohody.
Kolektiv městského informačního centra
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Město Náchod koupilo areál běloveských lázní
Náchodští zastupitelé na svém jednání 15. 11. 2021 schválili nákup pozemků a souvisejících staveb v areálu starých lázní
v Bělovsi od společnosti Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. Tento
pro město zcela zásadní majetkoprávní úkon provází řada dalších schválených dokumentů, mimo jiné schválení záměru města Náchod zachovat veřejný lázeňský park, způsobu financování
a schválení dohody o budoucí spolupráci města a prodávajícího.
Zastupitelé schválili nákup lázní celkem 24 hlasy z 24 přítomných zastupitelů.
Město Náchod usiluje o obnovení lázeňství v místní části Běloves již řadu let. S ohledem na složité majetkové poměry v původních lázních se v roce 2015 rozhodlo vedení města jít svou
vlastní cestou. Následovaly investice do vlastních vrtů minerální vody a od roku 2019 jsou veřejnosti k dispozici nová pítka se
zázemím ve vile Komenský a promenádou v Malých lázních Běloves. V témže roce se do obnovy zapojil také nový vlastník objektů a pozemků v místě původních lázní – Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. Bohužel pandemie Covid-19 se nepříznivě projevila
i v tomto sektoru podnikání a proto v první polovině letošního
roku oslovili zástupci akciové společnosti Priessnitzovy léčebné
lázně město Náchod s možností zahájení jednání o prodeji pozemků o celkové rozloze 25.178 m2 do vlastnictví města Náchoda.
„Pro město Náchod, pro mě osobně a troufnu si říci, že pro všechny
Náchoďáky, je rozhodnutí zastupitelů o nákupu areálu starých lázní
historickým momentem. Po tolika letech komplikovaných vlastnických vztahů, kdy se lázně staly doslova obětí spekulací, budeme mít
konečně možnost rozhodovat o dalším rozvoji tohoto území a vrátit
do Bělovse lesk a slávu lázeňství,“ uvedl starosta Jan Birke.
Nákupu souboru pozemků předcházela několikaměsíční vyjednávání a pečlivá příprava smluv, znaleckých posudků a všech
dalších náležitostí. S ohledem na složitou daňovou problematiku využili prodávající i kupující poradenství renomované společnosti v oboru Deloitte Advisory, s.r.o. Nákup tak provází také
další nutné kroky a to:
– schválení záměru města zachovat veřejný lázeňský park
v souladu s projektovou studií revitalizace veřejného parku velkých lázní – IDA
– schválení vlastního návrhu na koupi pozemků, staveb
a technologie, vč. financování u ČSOB (úvěr 40 mil. Kč u ČSOB)
– schválení budoucí spolupráce mezi městem Náchod a společností Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
Kupní cena představuje částku 39.887.602,90 Kč.
„Současná epidemiologická situace má bohužel negativní dopady
i na poskytování lázeňské péče, proto jsme byli nuceni naše původní investiční plány přehodnotit. Logickým vyústěním tak bylo oslovení města Náchoda, aby toto území dostalo šanci na smysluplnou
revitalizaci, na které se i v budoucnu chceme jako společnost podílet,“ upřesnil důvody prodeje pozemků městu Náchod předseda
představenstva společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Michal Gaube.
„Nákup areálu do vlastnictví města nám umožní zapojit do obnovy a rozvoje lázeňství i historicky známé a osvědčené léčivé zdroje
IDA, o které město dlouhodobě usiluje. Propojením starých a malých
lázní vznikne nová osa rozvoje lázeňských aktivit a pokud budou
ve vlastnictví města všechny přírodní léčivé zdroje, půjde o naprosto
unikátní transakci, která nemá obdoby v celé České republice,“ uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka.
K podpisu kupních smluv dojde v průběhu prosince. Kupní
cena bude uhrazena prodávajícímu začátkem příštího roku 2022.
„Tím úplně prvním krokem, který v areálu plánujeme, je obnova
veřejného lázeňského parku v řádu milionů korun, kterou zahájíme
již v příštím roce,“ dodal starosta Jan Birke.
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Plastová okna a dveře

SUPER SLEVY
Naše nabídka:

okna, dveře, parapety, rolety, žaluzie
Provádíme prodej oken z profilů
ALUPLAST, SALAMANDER
AKCE! Vchodové dveře od 7.900 Kč
ZÁRUKA 5 LET!
DVEŘE INTERIÉROVÉ
Porta Doors, DRE
Zavolejte a objednejte si zaměření zdarma!
Obchodní kancelář:
Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 15b
tel. +48 748 664 799, GSM: +48 507 029 701
e-mail: europol@oknakudowa.pl
www.oknakudowa.pl

Nové Centrum pro zdravě fungující rodinu Nomia v Náchodě
zaměřené na Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
vyhlašuje výběrové řízení na pozice:

PSYCHOLOG/ PSYCHOTERAPEUT
Požadované vzdělání:
– VŠ vzdělání (jednooborová psychologie, popř. jiné humanitní),
– akreditovaný psychoterapeutický výcvik (dokončený
nebo alespoň v realizaci).

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Požadované vzdělání:
–VOŠ, VŠ vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Místo výkonu práce je v Náchodě.
Pracovní smlouva na dobu určitou 1 rok a úvazek 0,5–1,0
(dle dohody).
Bližší informace na tel: 734 171 309.
Zaslání přihlášky: provozni@nomiahk.cz do 10.12.2021.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis a motivační dopis.

Rozbalme to
společně! Pf 2022
Náchod 178x59 mm ČB 2021 „PF“

ŠKOLY

PROSINEC

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Kalendář obrací poslední stránky
a zkracující se dny s chladným počasím
vybízejí, abychom už vyhlíželi rozzářená
světýlka Vánoc.
Od začátku školního roku uběhly tři
měsíce, během nichž se podařilo mnohé
uskutečnit, za což jsme vzhledem k nejisté zdravotní situaci vděčni.
Velký kus práce mají za sebou prvňáci,
kteří se museli ve zcela novém prostředí
popasovat jak s čísly, tak i písmeny.
Výsledky svého čtenářského úsilí zúročili 16. 11. na Slavnosti slabikáře, kde plněním jednotlivých úkolů prověřili své
dosud nabyté čtenářské schopnosti.
V listopadu měli žáci z 1. stupně vůbec napilno, ať se jednalo o sportovní aktivity v rámci tělesné výchovy – bruslení
a plavecký výcvik 3. ročníků, či exkurze
a besedy zaměřené na kulturní i finanční povědomí, namátkou návštěva náchodské radnice, program v městské knihovně
nebo projekt České spořitelny – Abeceda
peněz.
„Dětem se však snažíme zpestřit pobyt i přímo ve škole a zároveň je nenásilným způsobem vést k odpovědnosti“,
doplňuje p. učitelka Jana Komárková,
„náš pan školník vyrobil dětem krmítko, které umístil tak, abychom mohli po-

Setkávání dětí, rodičů, speciálního pedagoga a učitelů

KDY? 18. 1. 2022 rozvoj zrakového a sluchového vnímání
ČAS? od 16:00 hodin
Místo? budova 1. tříd v Sokolské ulici v Náchodě

Co Vám setkání přinese:
- seznámení se s prostředím třídy a školy, budoucími spolužáky
a učitelkami
- nové podněty pro rozvíjení dané oblasti
- možnost pozorovat dítě při práci s vrstevníky a v kolektivu
- odpovědi na konkrétní dotazy

Těšíme se na Vás!
www.komenskehozsnachod.cz

zorovat ptáčky a krmit je.“ Větší prostor
pro zapojení šikovných rukou a popuštění fantazie mají malí školáci především
ve školní družině. Děti v 5. oddělení zasvětily celý listopad pokusům. Dále se
vyřezávaly dýně, což přineslo pořádné
povyražení, a navíc radost z finálního
díla. A to vše v pořádných halloweenských kulisách!
Dary podzimu, v tomto případě jablka,
si zvolily za téma školního projektového
dne i třídy II.C a III.A. Jablko se zakoulelo
takřka do všech předmětů. Samozřejmě
došlo i na ochutnávku jablek, a to nejen
syrových, ale též uvařených dle receptu.
Shodou okolností se stalo jablko rovněž tématem školní výtvarné soutěže
na 2. stupni. Za jednotlivé ročníky se sešlo plno originálních prací.
Soutěžilo se i v jiných předmětech. Žáci
devátého ročníku se zúčastnili školního
kola 15. ročníku soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Do dalšího
kola, které se koná na SPŠCH v Pardubicích, postupují žáci Jakub Dlohoška, Zdeněk Balcar a Nikola Kylarová.
Do národního kola soutěže Mladý zahrádkář, pořádané v Brně, se již probojovaly žákyně Anežka Ševčíková z 8.C
a Martina Šmídová ze 7.D, jež zde reprezentovaly okres Náchod. A nevedly si vůbec špatně! Pro Anežku 10. místo a nováčka Martinu 13. místo je bezesporu velkým
úspěchem.
7. ročníky navštívily Prahu, tentokrát
středověkou. Kromě prohlídky Staronové
synagogy a Starého židovského hřbitova
byl pro ně připraven pestrý interaktivní
program, v němž jim byly přiblíženy zvyky a tradice Židů.
Jestliže v Praze na sedmáky dýchla dávná minulost, do nesmlouvavé reality je
převezl Protidrogový vlak, který přijel 8.
11. na náchodské nádraží. „První pocity
byly smíšené,“ popisuje své zážitky p. učitelka Kamila Nývltová, „postupně jsme se
seznamovali s životem člověka závislého
na drogách. Každý vagón skrýval další
a další překvapení. Zapojeny byly doslova všechny naše smysly. Nikoho tento zážitek nenechal chladným.“
Věříme, že nový kalendářní rok nám
umožní plno dalších akcí a že se budeme
nadále setkávat tváří v tvář.
Všem žákům, zaměstnancům školy
i rodičům přejeme krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2022.

ny, obsadily strašidelné bytosti. K večeru se děti přišly bát v doprovodu rodičů.
Máme velkou radost z letošního návratu k tradicím naší školy.
Další takovou tradicí je rodinná soutěž
– tvoření. Tento rok rodiče s dětmi vyráběli podzimní zvířátko z přírodnin. Zapojilo se 22 rodin. O vítězi rozhodovaly děti
a neměly to vůbec snadné. Děkujeme rodičům za spolupráci s naší školou.
kolektiv ZŠ Pavlišovská – Babí

ZŠ PLHOV
Halloween – projekt plhovské rady žáků
V pondělí 1. 11. 2021 proběhl u nás
na škole halloweenský projekt, který byl
v režii plhovské rady žáků.
Projekt byl rozdělen na dvě části. Nejprve několik zástupců rady žáků pracovalo po domluvě s třídními učiteli přímo
ve třídách, kde si pro mladší žáky připravili různé aktivity, děti výráběly svícny,
hádaly hádanky. Druhou částí byla halloweenská stezka, která umožnila ostatním
žákům z prvního stupně si také užít zábavu. V prostorách školní družiny se střídaly třídy prvního stupně, každá třída stezku absolvovala za dvacet minut. Čekalo
tu na ně šest stanovišť, kde si vyzkoušeli
poslepu hledat různé předměty, poznávat
vůně od levandule přes skořici po kávová
zrna, hádání upírova jména, skládání obrázků a jiných zábavných aktivit.
Zástupci Rady žáků se setkali s pochvalami jak od dětí, tak od učitelů. Společně
tímto halloweenský projekt považujeme
za úspěšný.
Zuzana Dušková, Petra Lochmanová

ZŠ BABÍ
Podzim byl plný zážitků a zábavy. Navštívil nás sokolník Karel Nejman s dravými ptáky a psy. Na školní zahradě dětem předvedl deset druhů dravců a sov a
jejich základní výcvik. Všichni si je mohli ozkoušet na ruce.
V období dušiček pořádáme pro naše
žáky strašidelné putování za světélky.
Lesní cestu, kterou všichni znají z druži-

Mobilní počítačová učebna
V rámci modernizace výuky využíváme od října ve škole mobilní počítačovou
učebnu. Vyučující mohou při výuce ve třídě využít sadu tabletů. Jejich využití je
možné zejména díky rekonstrukci internetové sítě v plhovské škole, která pro-
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začátečníci a u šicích strojů sedíme teprve dva měsíce, tak je to obrovský úspěch.
A jsme rádi, že naše práce pomůže užitečnému projektu.
Petra Balcarová

Zprávičky
z Masaryčky

běhla v loňském roce. Takto to funguje
v 9. A.
V tomto školním roce máme možnost
pracovat s iPady. Když paní učitelka při
jedné z hodin angličtiny řekla, že má pro
nás překvapení, netušili jsme, že to budou
právě tablety. Byli jsme nadšení, že si budeme moci vyzkoušet práci právě na iPadu. Po prvotním seznámení jsme se hned
přihlásili do Google učebny a vyzkoušeli
online cvičení na předpřítomný čas. Paní
učitelka nám vytvořila odkazy, kde jsme
mohli procvičovat gramatiku a také online hry s testy, kde je výhoda, že hned
vidíme své výsledky a máme tak zpětnou vazbu, kde máme ještě nějaké mezery. Procvičovali jsme samostatně i ve dvojicích. Výhodou použití tabletu je také
možnost poslechu, kdy si každý může poslouchat sám. Také jsme vyzkoušeli přeposílání souborů přes AirDrop, kdy nám
paní učitelka "dropla" dokument, my jsme
ho vyplnili a hned jí ho zase odeslali zpět.
Ocenili jsme, že můžeme pracovat ve své
třídě a využívat tak online i offline aplikace. Při výtvarné výchově si nesportovci
vyzkoušeli program Sketchbook, kde Max
s Ondrou vytvořili část sluneční soustavy.
Práce s iPady se nám moc líbí a těšíme se,
že obohatí naše vyučování o velký zdroj
informací a také spoustu zábavy a společné práce.
Alena Macková
Ušij tašku a zaměstnej člověka
Od začátku tohoto školního roku se
v plhovské škole šije. Vybudovali jsme
učebnu pro ruční práce a šití, zařadili
jsme šití do hodin pracovních činností,
nabídli ruční práce jako náplň mimoškolní činnosti.
Proto jsme se také mohli zapojit do akce
vyhlášené Centrem Kašpar v Liberci „Ušij
tašku a zaměstnej člověka“. Jedná se již
o 4. ročník akce, kdy švadlenky z celé republiky zasílají své tašky, kabelky nebo
jakákoliv vlastnoručně vyrobená pouzdra do centra Kašpar.
Všechny výrobky se během jednoho
dne v aukci prodají a výtěžek z prodeje
se použije na financování služeb pro lidi,
kteří obtížně hledají práci. Slavnostní benefice Kašparova taškaření se uskuteční
27. listopadu 2021 již tradičně v krásném
prostoru Oblastní galerie Liberec.
Plhovským žákům, a také plhovským
paním učitelkám, které se k šití sešly v sobotu 6. 11., se podařilo ušít 30 krásných
tašek. Vzhledem k tomu, že jsme všichni

Máme tu advent, těšíme se na Vánoce,
blížící se konec kalendářního roku.
Ve výuce se po celý podzim dohánělo
vše, co se vloni díky covidové pandemii
nestihlo probrat, navíc se na všechny zúčastněné navalila pořádná lavina nového
učiva, za námi je už i vyhodnocení práce
za první čtvrtletí letošního školního roku.
Proběhlo však i několik akcí. Kupříkladu do Archeoparku pravěku ve Všestarech se v rámci svého vlastivědného a dějepisného programu vypravili žáci ze 4.A
a obou šestých tříd. „Žáci se tu nejprve
přenesli do poslední etapy doby ledové
a zkusili si práci s pazourkovými nástroji, dozvěděli se, jak se tehdejší lidé šatili a jak se zdobili. Nahlédli také do replik
starověkých obydlí, seznámili se s tím,
jak se zacházelo s oštěpem i pomocí vrhače,“ přibližuje průběh návštěvy učitelka Bc. Veronika John. V druhé části exkurze se účastníci přenesli do éry prvních
zemědělců. Prohlédli si tzv. dlouhé domy,
v nichž tito naši předchůdci před dávnými časy žili, vyzkoušeli si práci s dřevěnou motykou, došlo rovněž na broušení
a vrtání kamenných seker i na sekání dřeva replikami pravěkých seker, nadrtit si
směli obilí na zrnotěrce. „Touto akcí jsme
uzavřeli probíranou kapitolu našich dějin.
Program se všem žákům líbil a ze Všestar
si kromě vědomostí přivezli i řadu suvenýrů,“ dodává učitelka John.
Pro sedmé a osmé ročníky byl zase zajímavým zpestřením listopadu preventivní projekt Revolution Train. Třídy se
v pondělí 8. listopadu vydaly na náchodské vlakové nádraží, na jehož odstavných
kolejích našel dočasné útočiště přistavený obrněný vlak s vnitřním prostorem
uzpůsobeným pro různé činnosti spojené s drogovou prevencí. „Program je založený na smyslovém prožitku a interaktivitě, což žáci hodnotili velmi kladně,“
podotýká Mgr. Irena Škodová Pavlíková, školní metodička prevence, která se
spolu s některými žákovskými skupinkami do útrob zmiňovaného, několik desítek metrů dlouhého oplechovaného železničního kolosu podívala, a pokračuje:
„Žáky obzvláště zaujalo vyprávění skutečného příběhu, kterým se nechali rychle vtáhnout do děje, dále i propojení s reálnou ukázkou některých míst a situací
z příběhu. O všem jsme následně ve škole diskutovali, tvořili jsme i formou skupinové práce.“
Školáci v uplynulých týdnech nepřišli ani o sportovní aktivity. Například
děti z 3.A a 8.A absolvovaly lekce plavá-

ní, které zakončily mokrým vysvědčením.
„V rámci plavání se žáci zdokonalili v plaveckých stylech prsa, kraul a znak,“ uvádí Mgr. Michaela Vítková, učitelka tělesné výchovy a zeměpisu, a připojuje: „Čeká
nás dále turnaj ve florbalu a pro budoucí šesťáky plánujeme zorganizovat turnaj
v házené.“
Nezahálela ani naše školní družina,
která se zapojila do celorepublikového
projektu Adventní příběhy. „Každá ze čtyřiadvaceti spolupracujících školních družin musela poslat svůj příběh, respektive napsat pohádku podle svých představ,“
vysvětluje podstatu této aktivity vedoucí
vychovatelka Ester Ciezkowska a doplňuje: „Z nich pak vznikl originální adventní
kalendář, z něhož si budeme před Vánocemi všechny příběhy postupně číst. Děti
tak budou mít i možnost porovnat vlastní kreativitu s pracemi svých vrstevníků
z jiných míst naší země.“
Kolektiv ZŠ TGM Náchod přeje všem
pohodový advent a příjemné vánoční
i novoroční svátky.

ZŠ BĚLOVES
Jak se máme v Bělovsi?
Jsme rádi, že se můžeme vzdělávat
ve škole a využívat nové věci, které nám
přes prázdniny přibyly.
Z nově zrekonstruované chodby se už
také radují žáci, kteří mají třídy v 1. patře.
O přestávkách si zde mohou pohrát s různými interaktivními prvky připevněnými na zdech, odpočinout si v relaxačním
koutku, zahrát různé hry.
Novinkou je také kuchyňský koutek
v družině. Každou chvíli se zde linou vůně
různých pečených nebo vařených dobrot
(kompot, muffiny, perník, štrúdl, svatomartinské rohlíčky). Malé kuchtíky aktivity v kuchyni velmi baví a vždy se těší,
co si připraví dobrého. Občas se kuchyňka
pod vedením paní vychovatelky promění
i v chemickou laboratoř.
Do kuchyňky již zavítali i prvňáci při
výuce prvouky, když se učili o ovoci a zelenině a ochutnávali z nich připravené pokrmy.
Přejeme všem krásné Vánoce plné klidu a pohody, v novém roce hlavně pevné
zdraví a samé radostné dny.
Žáci a učitelé ze ZŠ 1. Máje

***
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ZŠ kpt. Jaroše
odloučené pracoviště
kpt. Jaroše Trutnov
Dny Začít spolu
V říjnu a v listopadu se
ve druhé třídě s Renatou
Tylšovou a ve čtvrté třídě
s Pavlínou Moravcovou konaly Dny Začít
spolu. Tato akce je organizována trutnovským centrem Začít spolu. Učitelé z různých škol mají možnost zažít jeden celý
den ve třídě s tímto programem. Navštívili nás kolegové z Trutnova, Pece pod Sněžkou, Náchoda a Svitav. Na oplátku se 2 kolegyně naší školy též inspirovaly na dnu
Začít spolu v Trutnově.
Zažili s dětmi ranní kruh, centra aktivit i závěrečnou reflexi a celý den jim byl
k dispozici i metodický průvodce, se kterým probírali program, principy i vzniklé situace během celého dne. Jsme rádi, že
můžeme sdílet naše zkušenosti a nabídnout inspiraci.
Otevřené hodiny českého jazyka
V rámci pracovní skupiny Čtenářská
gramotnost, která působí pod organizací MAS Stolové hory, se ve středu 10. listopadu konal workshop Otevřené hodiny
českého jazyka pro 2. stupeň, který vedly naše paní učitelky – Mgr. Aneta Hanušová a Mgr. Renata Tylšová, ve spolupráci s polickou a českoskalickou knihovnou.
Učitelé z různých škol si zažili čtenářskou lekci s knihami Sydney od české autorky Terezy Horváthové a Můj život Cuketky od francouzského spisovatele
jménem Gilles Paris, na které si ukázali
metody Kostka a Volné psaní.
Metoda Kostka spočívá v zamyšlení se
nad daným problémem či textem z mnoha různých úhlů a pohledů. Cílem Volného psaní je zapsat co nejvíce myšlenek,
názorů či zkušeností s důrazem na volný tok myšlení bez omezující sebekontroly. Obě tyto metody se dají efektivně
kombinovat a v naší škole jsou využívány. Proto nám přišlo užitečné se o ně podělit s ostatními učiteli. Mohou je využít
nejen v českém jazyce, ale i v ostatních
předmětech.
Učitelé si odnesli ještě spoustu tipů,
jak pracovat s texty dál, jak z nich získat
i podklady pro gramatické části hodin, či
jak je využít jako inspiraci pro následnou
dílnu psaní.
Tipy na zajímavé tituly pro teenagery
přidaly paní knihovnice z Police nad Metují a z České Skalice. Řeč byla převážně
o knihách na témata, která jsou pro čtenáře této věkové kategorie nejpalčivější.
Zaujmout žáky druhého stupně často není
jednoduché, ale věříme, že jsme alespoň
částečně přispěli k zajímavým hodinám
našich kolegů.
Vánoční jarmark
Blíží se advent a my s dětmi se již připravujeme na tradiční školní Vánoční

jarmark. Pokud to epidemiologická situace dovolí, uskuteční se 9. 12. 2021 od 15
do 18 hodin na venkovním prostranství
před ZŠ Pod Montací v Náchodě-Bělovsi.
Na co se můžete těšit? Žáci všech tříd
vyrábějí na prodejní výstavu drobné dárečky, vánoční dekorace a přáníčka z ručního papíru. Připravují si pro vás vánoční
písně a koledy, které si budeme moci společně zazpívat. Věříme, že vás také potěší,
zahřeje a příjemně naladí vánoční občerstvení. Doufáme, že společně vytvoříme a prožijeme příjemnou předvánoční
atmosféru. Výtěžek z Jarmarku využijeme na nákup kreativních pomůcek a her
do školy.
Přejeme vám klidný předvánoční čas
a v něm mnohá obohacující setkání.
Žáci a tým pracovníků
ze ZŠ kpt. Jaroše Pod Montací.

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Tak jako každý rok se nejen příroda, ale i my chystáme
na příchod zimy. Pomalu končí
slunečné dny, které se velmi rychle krátí, a tak se i naše školní aktivity přesouvají z venkovního do vnitřního prostředí.
A mimo plnění povinných školních osnov
se snažíme co nejvíce zapojovat prožitkovou pedagogiku do všech tříd naší školy. A všichni si velmi přejeme, aby nám
zhoršující se epidemiologická situace dovolila plnit všechny tyto úkoly, které jsme
si připravili. Začátkem listopadu se žáci
naší speciální školy učili pečovat o malé
štěňátko, fenku Miní. Dozvěděli se, co vše
budou potřebovat, pokud si chtějí pořídit
psího kamaráda. A ještě jeden pes navštěvuje naši školu, a to když jednou za měsíc probíhá za jeho pomoci Canisterapie,
která velmi pozitivně působí na psychiku
dětí. Další aktivitou v ZŠS bude kurz drátkování, při kterém si děti vyrobí srdíčko
z drátků a korálků. Z keramické hlíny budou tvořit čerta a Mikuláše. Ve školní kuchyňce připraví jednoduché pokrmy, při
tom se budou učit i správnému stolování.
Také pravidelná návštěva plaveckého bazénu je pro ně přínosná.
Žáci, kteří navštěvují školní družinu,
zažili „Mlsné odpoledne“, při kterém si
připravili ovoce v čokoládě. A jelikož se
blíží nejkrásnější svátky v roce, začínají
připravovat drobné dárečky pro své nejbližší. Plánují také vytvořit adventní věnec a sněhuláka z plastových kelímků.
Všechny žáky školy čeká velká sportovní akce, Atletický čtyřboj. A jaké úkoly při nich budou plnit? Novou a neobvyklou disciplínou bude hod papírovou koulí,
dále skok z místa, hod na cíl a člunkový
běh. A pro žáky naší PrŠ a ZŠ je za pomoci Červeného kříže připravena Soutěž
mladých zdravotníků. Ta má na naší škole dlouholetou tradici, a je finančně podporována Krajským úřadem Královéhra-

deckého kraje. Starší děti ZŠ také navštíví
farmu Wenet Broumov. Někteří se také
zúčastní výletní hry „ Zachraň princeznu“. Nápadů a aktivit máme opravdu hodně, ale také nesmíme zapomenout na to,
že v listopadu jsme měli Volby do školské
rady, a to jak v Náchodě, tak i na detašovaném pracovišti v Jaroměři. Ve všech třídách naší školy byly také třídní schůzky
a probíhají zde praxe studentek EA Náchod.
Touto cestou bychom rádi poděkovali za dlouholetou přízeň a veškerou pomoc pronajímateli budovy č.p. 461 v ul.
Jiráskova, Náchod, Československé církvi
evangelické v Praze zastoupené synodním seniorem, panem Danielem Ženatým.
Za ta léta jsme v této nádherné secesní
budově prožili pěkné a radostné chvíle,
a to jak my pedagogové, tak i žáci PrŠ, ZŠ
a MŠ J. Zemana.
Všem čtenářům Náchodského zpravodaje přejeme v novém roce 2022 pevné
zdraví. A na závěr nám dovolte se s vámi
podělit o jeden citát.
Ti, kdo přinášejí
sluneční svit do života druhým,
nemohou před ním uchránit
ani sebe.
J. M. Barrie
Mgr. Jaroslava Košťálová a vedení školy

Olešenské posvícení

Školní kuchyňka
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11. – 12. 12.

11. 12.

Živé vysílání s výtvarnicí Renatou Štěpařovou / 17 hodin
online setkání přímo z ateliéru či domova, https://zoom.us/j/97371007736

9. 12.

Advent za Schaumburgů / 10–15 hodin / vstupné: 140 Kč, 18–25 let,
senioři 65+ a ZTP a ZTP/P 110 Kč, 6–18 let 70 Kč, do 6 let zdarma
Státní zámek Náchod

Půjdem spolu do Betléma / 15 hodin / vstupné: 40 Kč
Loutková scéna Dětem pro radost, zadní trakt Sokolovny Náchod

Vánoční workshop / vstupné 30 Kč, zvýhodněné 15 Kč, rodinný vstup 50 Kč
s výtvarníkem Jaroslavem Novákem věnovaný podmalbě na sklo, kterou si účastníci
vyzkouší, Nutná rezervace na ansorge@gvun.cz nebo tel. 491 427 321.
Galerie výtvarného umění

Adventní koncert Magdy Malé a Bohuše Matuše / 18 hodin
vstupné: dobrovolné, kostel sv. Vavřince

Zpívání s Deníkem / 18 hodin
Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Vánoce, Vánoce přicházejí
s pěveckým spolkem Hron Náchod, Masarykovo náměstí u vánočního stromu

II. adventní neděle u vánočního stromu / 17 hodin
vystoupení náchodských církví, Masarykovo náměstí

Mikulášská stezka pro děti do 10 let / 14.30 hodin
vstupné: 40 Kč dítě od 2 let, 10 Kč dospělý, zahrada SVČ Déčka

8. 12.

5. 12.

Advent za Schaumburgů / 10–15 hodin / vstupné: 140 Kč, 18–25 let,
senioři 65+ a ZTP a ZTP/P 110 Kč, 6–18 let 70 Kč, do 6 let zdarma
Státní zámek Náchod

Půjdem spolu do Betléma / 15 hodin / vstupné: 40 Kč
Loutková scéna Dětem pro radost – zadní trakt Sokolovny Náchod

4. 12.
4. – 5. 12.

Živé vysílání s výtvarníkem Josefem Kleinerem / 17 hodin
online setkání přímo z ateliéru či domova, https://zoom.us/j/97371007736

Tradiční adventní soutěžení
každé všední odpoledne v dětském oddělení, Městská knihovna

2. 12.

29. 11. – 23. 12.

I. adventní neděle – rozsvícení vánočního stromu / 17 hodin
vystoupení náchodských církví, Masarykovo náměstí

ŠKOLY

PF‘ 2022

Město Náchod
přeje všem občanům
příjemné prožití
svátků vánočních
a mnoho zdraví,
štěstí a lásky
v roce 2022.

v Náchodě

2021

Vánoce
28. 11.
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Živé vysílání s výtvarníkem Pavlem Špeldou / 17 hodin
online setkání přímo z ateliéru či domova, https://zoom.us/j/97371007736

16. 12.

Vánoční program s dětmi a pro děti / 9.30 hodin
Modlitebna Církve bratrské, Purkyňova 584

19. 12.

Mše svatá pro děti / 15 hodin, kostel sv. Vavřince

24. 12.

2. 1. 2022

25. a 26. 12.

Hej, hej, koleda – Musica Viva, vokálně-instrumentální
soubor Jiráskova gymnázia Náchod / 18 hodin / vstupné: dobrovolné
výběr veselých, někdy až odvážně hubatých koled z Krkonoš v našem originálním podání
Galerie výtvarného umění – zámecká jízdárna

21. 12.

POZVÁNKY

Změna programu vyhrazena.

Živý Betlém / 16 hodin generálka a 17 hodin představení, Masarykovo náměstí

Prohlídka betléma pro veřejnost / 14–17 hodin, kostel sv. Vavřince

Půlnoční mše svatá / 24 hodin, kostel sv. Vavřince

Sousedská půlnoční / 22 hodin
vánoční příběh, koledy, teplý nápoj, modlitebna Církve bratrské, Purkyňova 584

VÁNOČNÍ KONCERT Komorního orchestru Sl. Vorlové Náchod / 19 hodin
vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

20. 12.

Betlémské světlo / 17.15 hodin
náchodští skauti budou rozdávat Betlémské světlo, Masarykovo náměstí

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

Půjdem spolu do Betléma / 15 hodin / vstupné: 40 Kč
Loutková scéna Dětem pro radost, zadní trakt Sokolovny Náchod

18. 12.

VÁNOČNÍ KONCERT 2021 Václava Marka s orchestrem / 19 hodin
vstupné: 350 Kč, 330 Kč, 310 Kč
vystoupí Leona Machálková, Václav Marek a Milan Marek, Kamila Novotná,
Lenka Švestková, Filip Hořejš nebo Jan Doskočil
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

Čas adventní / 17 hodin / vstupné: 120 Kč
tradiční zimní projektový koncert ZUŠ Náchod, Městské divadlo Dr. J. Čížka

15. 12.

PROSINEC
15
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Město Náchod vás zve na

ADVENTNÍ KONCERT
Magdy Malé a Bohuše Matuše

O
N

E
Š
Kostel sv. Vavřince
v Náchodě
U
R 2021 v 18 hodin
čtvrtek 9.Z12.
Vstupné dobrovolné.
Akce se bude řídit aktuálními nařízeními Vlády ČR.

POZVÁNKY

PROSINEC

Nostalgické Vánoce

17

7. 11.–7. 12. 2021

Tradiční dvanáctá prodejní
výstava vánočních dekorací,
adventních vazeb a dárků
čt–ne 11:00–17:00

Muzeum Kouzlo starých časů,
Praha 1, Malá Strana
Přednáškový sál

Upozorňujeme občany,

Nostalgicke_vanoce_cb_inzerat_86x59_2.indd 1

Střední průmyslová škola stavební 14.11.21
a Obchodní akademie arch. Jana Letzela,
Náchod, příspěvková organizace

že v pátek 31. prosince 2021
bude Městský úřad v Náchodě
pro klienty
z technických důvodů UZAVŘEN.
Vaše přání a požadavky rádi vyřídíme
opět v pondělí 3. ledna 2022.
Děkujeme za pochopení.

Benefiční koncert
Anny K.

O

KDY: 7. 12. 2021 v 19.00 hod.

EN

KDE: Beránek Náchod,

ZR

UŠ

Masarykovo nám. 74, Náchod
Oblastní charita Červený Kostelec zve na benefiční koncert několikanásobné zpěvačky roku, Anny
K. Výtěžek koncertu je určen na podporu Domova
sv. Josefa, zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou – aktuálně na opravu výtahu pro klienty odlehčovací služby.
Prodej vstupenek: www.beraneknachod.cz

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

MALÍŘ A LAKÝRNÍK

- podnikání

ZEDNÍK

STAVEBNICTVÍ

- pozemní stavitelství
- rozpočtování a kalkulace
staveb
- navrhování interiérů (design)

OBCHODNÍ AKADEMIE

TESAŘ
KLEMPÍŘ
Dny otevřených dveří

3. a 4. 12. 2021
20. 1. 2022

- podnikání
- zahraniční obchod
a cestovní ruch

www.soanachod.cz
tel. 491 426 243

Vážení přátelé,
velice si vážíme a děkujeme za Vaši dosavadní podporu charitního díla.
Naším záměrem je prostředky ze sbírky 2022 využít na:
 podporu osob a rodin v nouzi
 pomoc starým, nemocným a handicapovaným lidem
 aktivity pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením
 provoz azylového domu SV. ANNA Domov pro matky s dětmi
 provoz azylového domu Dům na půli cesty
 zajištění dostupnosti Charitní pečovatelské služby v obcích regionu

DO SBÍRKY MŮŽETE PŘISPĚT:
 při návštěvě koledníků:

8. 1. 2022 v NÁCHODĚ

3. - 9. 1. 2022
v OKOLNÍCH OBCÍCH
 do pokladničky - v lékárně Náchod na náměstí TGM
- v lékárně Náchod u Itálie
- v papírnictví Police nad Metují
- v Oblastní charitě Náchod, Mlýnská 189, Náchod
 online přes: www.trikralovasbirka.cz
 na účet: 66008822/0800, VS: 777955016
 dárcovskou SMS: na číslo 87777 ve tvaru DMS KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90
ZAČNĚTE I VY NOVÝ ROK DOBRÝM SKUTKEM, DĚKUJEME VÁM
Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod
www.nachod.charita.cz
Sbírka je evidována dle osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy
č.j. S-MHP/1327710/2012 a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012.

17:18
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INZERCE

Taneční kurzy
pro dospělé

Kurz A

Kurz B

Kurz C

– začínající

– mírně pokročilí

– pokročilí

Neděle 16:00 až 18:00

Sobota 17:30 až 19:30

Sobota 20:00 až 22:00

Termín: 9. 1., 23. 1., 30. 1.,
6. 2., 20 .2., 27. 2.
Věneček pátek 4. 3. 2022

Termín: 8. 1., 22. 1., 29. 1.,
5. 2., 19. 2., 26. 2.
Věneček pátek 4. 3. 2022

Termín: 8. 1., 22. 1., 29. 1.,
5. 2., 19. 2., 26. 2.
Věneček pátek 5. 3. 2022

Přihlášky a informace na e-mailu:
takt.nachod@tiscali.cz

Ve velkém společenském
sále Sokol Náchod
2022
www.tanecnistudiotakt.cz

1. adventní neděle

28. listopadu 2021

-20%

a každou následující adventní neděli
otevřeno dle vánoční prodejní doby

na VŠECHNO

pro držitele
Slevové karty PRIOR
Získejte kartu ještě dnes
za nákup nad 500 Kč.

www.prior.cz

✳

Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.

KLADSKÉ POMEZÍ, TICHÝ SVĚT

PROSINEC

Jaký byl rok 2021
v Kladském pomezí
Letošní turistická sezóna je za námi a ke svému konci se chýlí i celý rok 2021. Pojďme si připomenout, co důležitého se událo v Kladském pomezí.
Bezesporu nejdůležitější událostí prvního pololetí bylo schválení nové marketingové strategie destinace na období 2021-2025.
K jejím hlavním myšlenkám a cílům patří propojení značky s nejvýraznějším krajinným prvkem, kterým je vodní nádrž Rozkoš,
intenzivnější spolupráce s Polskem či přesah do sousedních regionů. To vše povede k progresivnějšímu marketingu, který by
měl turistickou oblast Kladské pomezí dostat do širšího povědomí v celé republice a zároveň oslovit mladší generaci.
Před zahájením turistické sezóny a v jejím průběhu jsme realizovali zcela nové podpůrné marketingové aktivity pro ubytovatele a členy Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, abychom
napomohli k restartu a oživení cestovního ruchu v naší destinaci. Pro ubytovatele jsme vytvořili mimořádnou nabídku bezplatné roční prezentace v inovovaném on-line katalogu ubytování.
Partneři ze soukromého sektoru měli možnost prezentovat své
autentické příběhy v rámci kampaně „I my tvoříme příběh Kladského pomezí…“. Vznikla tak velmi zajímavá obsahová série příspěvků, která pomohla k dalšímu zviditelnění regionu. Nové formy on-line kampaní jsme vytvořili a realizovali také pro naše
členy z řad měst a obcí.
Díky naší spolupráci s nejrůznějšími médii i v letošním roce
vzniklo několik zajímavých výstupů. O prázdninách se mohli
posluchači Českého rozhlasu zapojit do velké letní soutěže s pořadem Na cestách s Petrem Voldánem. Na jaře byl v Jestřebích
horách natočen další díl cykloturistického pořadu Cyklotoulky,
který byl odvysílán v srpnu. Ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Královéhradeckého kraje a agenturou Czech Tourism vznikla jedna z reportáží pořadu Cyklosalon, která se vydala
na cyklovýlet po stopách Boženy Němcové, a dále byla realizována soutěž na rádiu Evropa 2 o pobyt ve Wellness hotelu Rajská zahrada.
Hlavním turistickým lákadlem letošního léta v Kladském pomezí byl poslední ročník projektu Festival zážitků. Devět atraktivních míst na české i polské straně hranice v červenci a srpnu
ožilo tradicemi našeho regionu. Účastníci se seznámili s regionálními řemesly, místními zvyky nebo tradičními pokrmy a jejich výrobou a mnohé z nich si také osobně vyzkoušeli. Festivalová sezóna byla slavnostně ukončena 18. září bohatým
programem v parku Aloise Jiráska v Hronově. Foto Tomáš Menec.

pomáhá lidem se sluchovým
handicapem v Náchodě
Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří budou potřebovat brýle, horší je však představa, že nebudou slyšet jako dříve a budou
muset horší sluch nějakým způsobem kompenzovat. Pokud máte
i vy potíže se sluchem, neváhejte se na nás obrátit. V rámci sociálních služeb Tichého světa nabízíme podporu osobám se sluchovým postižením při vyřizování běžných záležitostí. Například
pomoc s hledáním zaměstnání, bydlení, vyřizováním různých
příspěvků či výběrem kompenzačních pomůcek, které pomáhají lidem se ztrátou sluchu, jako je např. zesilovač TV či světelná signalizace v domácnosti. Naši klienti se častokrát setkávají
s neporozuměním v souvislosti se ztrátou sluchu, proto jsme tu
pro ně, abychom jim pomohli hájit jejich práva.
Všechny naše služby jsou zdarma. V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat. V Náchodě jsme pravidelně 1. pondělí v měsíci. Lze se však domluvit i na jiném termínu dle vašich možností.
Mgr. Michaela Novotná, vedoucí konzultantka

[ NÁCHOD]
Každé první pondělí v měsíci
v čase 10:00 – 14:00 hod.
nebo dle dohody.

TERMÍNY PRO ROK 2022:
3. LEDNA / 7. ÚNORA / 7. BŘEZNA
4. DUBNA / 2. KVĚTNA / 6. ČERVNA /
4. ČERVENCE / 1. SRPNA / 5. ZÁŘÍ / 3. ŘÍJNA /
7. LISTOPADU / 5. PROSINCE

Adresa: Kladská 1092 (budova úřadu práce),
2. patro, dveře č. 203
Kontakt pro objednání:
Mgr. Michaela Novotná
tel./WhatsApp: 602 635 100
e-mail: michaela.novotna@tichysvet.cz

603 311 052 | studio@creopress.cz

grafické studio a digitální tiskárna
vizitky, plakáty, letáky, prospekty, manuály, návody… tisk od 1 kusu
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Péče o duševní zdraví
má nového ředitele
Organizaci Péče o duševní zdraví, která ve východních Čechách poskytuje podporu lidem s vážným duševním onemocněním, povede od prosince 2021 nový ředitel Mgr. Petr Pavlíček. Ve funkci nahradí MUDr. Petra Hejzlara, který byl ředitelem
24 let a nově se bude naplno věnovat práci psychiatra v jednom
ze středisek organizace, v Centru duševního zdraví Pardubice.
Mgr. Petr Pavlíček uspěl v otevřeném výběrovém řízení v konkurenci 18 uchazečů. „Do výběrového řízení se přihlásila řada
velmi zajímavých lidí a nebylo jednoduché mezi nimi vybrat.
Do užšího kola jsme pozvali 6 uchazečů, kteří museli vypracovat úvahu na téma, jak dál rozvíjet naší organizaci, a projít
osobním pohovorem. Petr Pavlíček nás zaujal svým rozhledem,
motivací a osobnostními předpoklady pro řízení velké organizace. Věříme, že bude tím správným leaderem, kterého PDZ potřebuje,“ komentuje výběrové řízení dosavadní ředitel MUDr. Petr
Hejzlar, který v PDZ bude nadále působit jako psychiatr.
Nový ředitel Mgr. Petr Pavlíček se dosud dlouhodobě věnoval
terénní sociální práci a výzkumné činnosti v oblasti drogové
a závislostní problematiky. Zastával mimo jiné funkci vedoucího Analyticko-výzkumného týmu či vedoucího Centra terénních programů organizace Laxus z. ú. Podílel se také na výzkumu v oblasti závislostí vedeném Výzkumným ústavem práce
a sociálních věcí. „Motivace pro práci v PDZ vychází z mého
dlouhodobého zájmu o problematiku duševního zdraví. Na po-

Staňte se součástí
nově se rozvíjející formy
pomoci rodinám s dítětem
s postižením
v Královéhradeckém kraji.

Umožňuje pravidelný pobyt
dítěte s postižením
v domácnosti tzv. hostitele,
který pečuje o dítě stejně
jako o člena své rodiny.
Hostitelem se může stát každý
(jednotlivec nebo celá rodina),
kdo může nabídnout svůj čas,
energii a prostor.

Kontakt:
Mgr. Marie Vrzáková, koordinátorka
725 190 990
vrzakova@centrum-orion.cz

Máte otevřené srdce
a chuť pomáhat?

www.centrum-orion.cz

Chcete homesharing podpořit, ale hostitelství není pro Vás?
Předejte tyto informace dál. Děkujeme.

čátku studií v roce 2004 jsem se rozhodoval, zda se mám dát
cestou medicíny a psychiatrie nebo sociálních věd. Tehdy studium sociálních věd zvítězilo, ale nyní jsem rád, že do oblasti
péče o duševní zdraví přeci jen vstoupím. Myslím, že služby poskytované v běžném prostředí čili komunitní péče, mají být základem celého systému, a chci se podílet na jejich rozvoji v rámci reformy psychiatrie,“ vysvětluje Pavlíček.
Pro celou organizaci i zúčastněné aktéry je změna ředitele
po téměř čtvrtstoletí velká událost. Předání funkce ředitele nebude skokové. Díky tomu, že bývalý ředitel bude v organizaci
nadále působit, může být součástí rozsáhlého plánu zaškolování nového ředitele v nejbližším roce i mentorská podpora. Nastupující ředitel Petr Pavlíček k tomu říká: „Samozřejmě si uvědomuji, že to je nejen příležitost, ale i velká výzva. PDZ zatím
tři ze svých sedmi poboček proměnila na velké multidisciplinární zdravotně sociální týmy čili centra duševního zdraví. V dalších pobočkách nás to čeká v nejbližších zhruba třech až pěti
letech. Vize jsou ambiciózní a překážek není málo. Při velkém
rozvoji je taky klíčové udržení kvality služeb. Aby se nám to podařilo, budeme muset posilovat management, tedy mít dobrou
organizační podporu pro všechny oblasti činnosti organizace.
To vnímám jako svůj hlavní úkol.“
Péče o duševní zdraví, z. s.
Nezisková organizace poskytující sociální a zdravotní služby, která podporuje lidi s duševním onemocněním v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, aby měli plnohodnotný život
se všemi právy a povinnostmi v místě, kde chtějí žít. Organizace také pořádá osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním a organizuje akreditované vzdělávací kurzy.
Více na www.pdz.cz /www.facebook.com/Pece.o.dusevni.zdravi

***

Centrum pro integraci osob
se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s., regionální pracoviště NÁCHOD
Harmonie 2 – Náchod, ul. Rybářská č.p. 1819, přízemí – č. dv. 104
547 01 NÁCHOD, DIČ: CZ26594145 tel.: 491 426 027, 606 754 725
e-mail: nachod@czphk.cz
nabízíme: – služby sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P
+ mobilita, poradenství ohledně příspěvků úřadu práce, okresní správy sociálního zabezpečení-důchody apod.)
– zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
– nabízíme euroklíče pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P a pro
ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují
rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, schodišťových plošin, WC apod.)
– nabízíme karty I.C.E. – seniorské obálky, které slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví a života pro lékaře RZP
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek:
mechanické vozíky, sedačky do vany, chodítka – podkova, čtyřkolové chodítko s vysokou oporou, klozetové vozíky, nájezdové
rampy, podpěra přenosná k WC, francouzské a podpažní berle,
berle předloketní vícebodové, antidekubitní matrace s kompresorem, trojkolo, elektrické polohovací postele s matrací, rotoped,
zvedák do vany, schodolez, koncentrátor kyslíku (CIOZP Hradec
Králové) apod.
NÁVŠTĚVNÍ HODINY:
Středa 12–16
Pondělí 8–12 hodin
Čtvrtek 8–12
Úterý 8–12
Pátek
8–12

***

AMAG, BRATŘI MALINOVÉ

PROSINEC

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
V závěru roku se ještě jednou ohlédneme za letošní tvorbou
v plenérech, tedy za Putováním s paletou, jak jsme tyto akce nazvali. Při té příležitosti vám představím další kamarádku, členku našeho kolektivu výtvarníků, paní Mirku Samkovou z Bělovse. Před odchodem do důchodu učila Mirka výtvarnou výchovu
na základní škole, na vlastní tvorbu jí ale nezbývalo dost času.
Proto nyní s potěšením využívá každou příležitost k účasti na akcích našeho spolku malířů. Aktivně se účastnila výstav i letošních plenérů, kterých bylo hned několik (v květnu, červnu, srpnu, září i říjnu).
Čtenářům Zpravodaje nabízím nejen obrázek, který Mirka namalovala u Malých lázní v Bělovsi, ale pro porovnání a představu i reálnou fotografii ze stejného místa. Náměty pro svou tvorbu hledá převážně v přírodě – krajiny, květiny i stavby. Doma,
nebo při naší společné tvorbě v ateliéru pak vytváří zátiší, nebo
portréty, o čemž se mohli přesvědčit návštěvníci třetího ročníku společné výstavy spolku AMAG letos v říjnu na zámku v Kva-

sinách. Vedle oblíbeného akvarelu a pastelu ráda pracuje akrylem i olejem, kresbou tuší a tužkou.
Přejeme Mirce Samkové ještě mnoho let příjemného malování a pevné zdraví, které je pro tuto zálibu základním předpokladem.
Vám, našim příznivcům a obdivovatelům umění, přejeme příjemné a požehnané svátky vánoční a o Vánocích si zazpívejte,
jako andílek na třetím obrázku nakresleném Aničkou Maněnovou.
Připojím ještě aktuální sdělení. K ukončeným výstavám patří „Pastely“ Nadi Voldánové, proběhla od 1. do 30. 11. v kavárně
Čas na Malé Straně v Praze 1. Stihnout ovšem můžete ještě „Výstavu fotografií a obrazů“ Hany Koblížkové – Šálové v knihovně
ve Velkém Poříčí, ta potrvá do 3. 12. tohoto roku. Výstavu Petra Vlčka „Krajina barev“ v Petrof Gallery v Hradci Králové máte
možnost zhlédnout až do 29. 12.
Náchodský spolek malířů AMAG tak šíří své dobré jméno
i mimo náchodský region.
Text a fota Jiří Spíšek
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HOPSÁČEK, POZVÁNKY

PROSINEC

MC Hopsáček
www.hopsacek.cz
Středa 1. 12. 2021 – Seznámení s barefoot obuví – neformální setkání, na kterém se můžete nejen dozvědět, ale přímo si
osahat barefoot obuv, vyzkoušet boty zn. Leguano nebo se projít po ortopedické podlaze Muffík. Začínáme v 10 hodin, přijďte
včas, otevřeno bude od 9:30 hod. Na setkání s vámi se těší Monika. Dozvěděli jste se o semináři pozdě? Napište nám, v případě zájmu rádi zopakujeme.
Středa 1., 8., 15. 12. 2021 – ODPOLEDNÍ HERNA – využijte prostory mateřského centra Hopsáček k odpolední návštěvě a vyzkoušejte trampolínu, klouzačku s terapeutickým bazénkem,
bouldrovací stěnu, nafukovací velkou klouzačku, tělocvičnu
a spousty hraček. Otevřeno od 15.30 do 17.30 hodin. V případě
zájmu je možné otevřít v dřívějším čase. Kontaktujte nás na tel.
608 970 406 nebo 604 610 581.
Úterý a Čtvrtek – Dopolední herna od 9.00 h – krom hraní se
můžete těšit na pravidelné vyrábění a společné pásmo říkanek,
písniček a procvičování motoriky dětí
Pondělí – Znaková řeč pro miminka a batolata začínáme nové
kolo kurzů –více info v letáčku.
Pátek – Herna pro uzavřenou skupinu – Máte partu dětí a rodičů a nevíte, kde se sejít v tomto sychravém čase? Bojíte se navštěvovat neznámý kolektiv? Využijte možnosti rezervace dopoledního prostoru mateřského centra.
Děkujeme všem za podporu. Těšíme se na další setkání. Sledujte naše www.hopsacek.cz. Doporučujeme sledovat facebook nebo
instagram, kde jsou k dispozici nejaktuálnější informace. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel. 608 970 406
nebo 604 610 581.
Klub SUN Náchod z.s. – MC Hopsáček

ZNAKOVÁ ŘEČ

pro miminka a batolata
Zajímá vás, o čem miminka přemýšlí?
Po čem touží a co je zajímá?
Chcete objevit, jak jsou chytrá
a co vše si už v brzkém věku pamatují,
třeba i z minulého dne?
Zlobí se vaše děťátko,
že mu nerozumíte?
V roce 1982 profesorky vývojové psychologie Linda Acredolo, PhD. a Susan Goodwyn, PhD. objevily,
že děti ve věku od 10 až do 24 měsíců spontánně používají jednoduché posunky, nebo znaky k tomu,
aby mohly vyjádřit slova, která ještě neumějí vyslovit. Jako například přičichnutí si ke květině,
napodobení psa jak vyplazuje jazyk, nebo mávání křídly jako ptáček. Položily si tedy otázku, co se
stane, když rodiče podpoří tento přirozený vývoj a tuto znakovou zásobu dětem rozšíří.
Výsledky jejich bádání odstartovaly radikální průlom v komunikaci mezi rodičem a nemluvnětem,
který později nazvaly Baby Signs Program – přirozená dětská řeč, která umožňuje používat dětem a
jejich rodičům jednoduché znaky k vyjádření důležitých věcí – jako je mít hlad či žízeň, horký nebo
studený, vystrašený či smutny - často už rok před tím, než děti dokáží mluvit.
Během dvou desetiletí výzkumu, který byl sponzorován Národními instituty Zdraví v USA, doktorky
Acredolová a Goodwynová prokázaly, že Baby Signs Program má významné přínosy včetně snížení
frustrace dětí a rodičů, posílení rodičovského pouta, obohacení emočního rozvoje, nebo pomoci
dětem při učení se mluvit a jiné.

1. Vzdělávací kurz pro rodiče a děti (0-36měsíců)

Znakování se zpěvem a hrou I. a II.
- 6 lekcí na různá témata, znaky, písničky, povídání o
zajímavých věcech ohledně emocionálního vývoje
dítěte, vývoje řeči, apod.

2. Vzdělávací seminář pro rodiče (kolektivní i individuální)
- 2 lekce o metodě „Znakování“ a znaky

Semináře budou probíhat každé pondělí – nutná rezervace!
Pro více informací prosím kontaktujte:
janakollertova@email.cz , tel. 606549438
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SPORT

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – prosinec 2021
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
11. 12. 2021 14.30 TJ Červený Kostelec – SKK Jičín
3. kuželkářská liga mužů : (hrací den – sobota)
4. 12. 2021 15.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Vrchlabí SPVR
Východočeská divize: (hrací den – pátek)
10. 12. 2021 17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Vysoké Mýto
48. ročník turnaje neregistrovaných o „Pohár pivovaru PRIMÁTOR Náchod“
Prosinec je celý věnován právě tomuto turnaji. Hraje se každý den od 16 do 22 hodin
(všední dny), o víkendech probíhají utkání od 10 do 18 hodin. Přijďte povzbudit své
kamarády či spolupracovníky. Více o turnaji, včetně rozlosování všech lig, na www.
kuzelky.nachod.net.
Sportovní kuželkářský klub Náchod, z.s. děkuje všem svým příznivcům za
podporu v nelehkém roce 2021. Všem občanům Náchoda pak přeje krásné, pohodové Vánoce strávené v kruhu svých nejbližších a do nového roku
2022 hodně štěstí, spokojenosti a především zdraví.

MONA Náchod po roce pauzy
opět na vrcholu!
Pandemie koronaviru zasáhla všechna sportovní odvětví. Různé sportovní
týmy přistupovaly k nucené pauze různými způsoby. Mažoretkový tým Mona Náchod, který v Náchodě pod vedením Moniky Bergerové působí již 27 let, nezahálel
a snažil se děti udržet v kondici a nepolevit ani ve chvílích, kdy se nemohli sejít
v tělocvičně nebo venku na hřišti. Jejich
píle se jim, zdá se, vyplatila. Po roce a půl
tréninků se konečně dočkali několikrát
odložených národních soutěží a vybojovali si během nich i úžasných 36 startů
na mezinárodní soutěži WORLD CHAMPIONSHIP MAJORETTES SPORT a WORLD
MAJORETTES CUP konané 21.–23.10.2021
v pražské sportovní hale Královka. Na finále Mistrovství ČR v Ostravě dokonce
získali ocenění od České federace mažoretkového sportu za nejpočetnější výpravu z celé ČR.
Všechny podzimní soutěže byly samozřejmně stále značně ovlivněny probíhajícími opatřeními a omezeními některých
týmů zúčastnit se soutěží v plném počtu.
O to více si týmy vážily toho, že můžou
alespoň některá svá vystoupení ukázat
a porovnat se po tak dlouhé odmlce dokonce i se zahraniční konkurencí. Mona
Náchod vsadila na to, nechat děti opět na-

čerpat té zdravé soutěžní atmosféry a připravila celkem 47 choreografií. Na soutěžní plochu se dostalo díky tomu i spoustu
nováčků a holčiček z nejmladší věkové
kategorie, kterou se náchodské trenérky
snažily i během pauzy udržet a „vypiplat“. Pražský šampionát se tak stal vyvrcholením dlouhé a náročné přípravy. Děvčata v Praze předvedla krásné výkony, ze
kterých bylo cítit nadšení z toho, že mohou opět dělat, co je baví. Odměnou pro
ně bylo hned několik trofejí, které získala v disciplínách velmi obtížných a s vysokou konkurencí. Celkem přivezla neuvěřitelných 29 titulů – 11 krát stáli na stupni
mistryně světa, 11 krát na stupni I. vicemistryně světa a 7 krát na stupni pro
II. vicemistryně světa.
Za zmínku stojí nejstarší věková kategorie seniorek, která dokázala obhájit
titul z posledního konaného šampionátu z roku 2019 a získala prvenství v obou
hlavních disciplínách. První z nich s náčiním baton (hůlka) za choreografii „Trojská Helena“, kterou připravila hlavní trenérka Anna Merenusová. Druhé vítězství
za choreografii „Assassin´s Creed“ s náčiním pom pom (třásně) opět „z ruky“ Anny
Merenusové. Nejúspěšnější sólistkou se
pak stala Aneta Vacková, která zvítězila
v disciplíně sólo baton i 2baton. Záznam
soutěže s některými vítěznými choreografiemi můžete zhlédnout i ze záznamu
ČT sport.
Současně s oslavami z úspěšného mistrovství se náchodské mažoretky začaly připravovat na sezónu nadcházející.
Od září se již věnují novým choreografiím a přípravám svých svěřenkyň na další
soutěžní období, které se snad uskuteční
již ve svých klasických termínech.
Monika Bergerová, vedoucí souboru

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
PROSINEC 2021
 Sobota 11. 12. 2021
od 14.00 do 16.00 hod.
 Neděle 12. 12. 2021
od 14.00 do 16.00 hod.
 Sobota 18. 12. 2021
od 15.30 do 17.30 hod.
 Neděle 19. 12. 2021
od 13.00 do 15.00 hod.
Při vstupu na zimní stadion se musíte prokázat dokladem o očkování nebo prodělání
nemoci COVID-19.
Děti do 12 let nemusí mít žádné potvrzení, ale nesmí vykazovat příznaky nemoci
COVID-18.
Mládež od 12 do 18 let se musí prokázat při vstupu dokladem o očkování nebo
prodělání nemoci do 180 dní, příp. PCR testem.
www.zimni-stadion-nachod.cz

zimni.stadion@mestonachod.cz

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
O VÁNOCÍCH 2021
 Čtvrtek 23. 12. 2021
od 10.00 do 12.00 hod.
 Pátek 24. 12. 2021
od 10.00 do 12.00 hod.
 Sobota 25. 12. 2021
od 14.00 do 16.00 hod.
 Neděle 26. 12. 2021
od 14.00 do 16.00 hod.
 Pondělí 27. 12. 2021
od 10.00 do 12.00 hod.
 Úterý 28. 12. 2021
od 10.00 do 12.00 hod.
 Středa 29. 12. 2021
od 10.00 do 12.00 hod.
 Čtvrtek 30. 12. 2021
od 10.00 do 12.00 hod.
 Pátek 31. 12. 2021
od 10.00 do 12.00 hod.
Při vstupu na zimní stadion se musíte prokázat dokladem o očkování nebo prodělání nemoci COVID-19.

***

Děti do 12 let nemusí mít žádné potvrzení, ale nesmí vykazovat příznaky nemoci COVID-19.
Mládež od 12 do 18 let se musí prokázat při vstupu dokladem o očkování nebo prodělání nemoci
www.zimni-stadion-nachod.cz

do 180 dní, příp. PCR testem.

zimni.stadion@mestonachod.cz

PROSINEC

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.
Náchodský výtvarný podzim
– 38. ročník přehlídky umění regionu.
(20. 11. 2021 – 9. 1. 2022)
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby (malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika).
2. 12. od 17 hodin – Josef Kleiner online
Živé vysílání s rodákem z Bukovice u Police nad Metují, jehož
ústředním motivem obrazů jsou lidské figury v konkrétní situaci. Kromě klasických výtvarných technik rád experimentuje, používá netradiční materiály, věnuje se grafice, kresbě,
ilustracím a píše texty.
9. 12. od 17 hodin – Renata Štěpařová online
Živé vysílání s profesionální fotografkou Renatou Štěpařovou
z Přibyslavi u Nového Města nad Metují a ženou mnoha tváří.
Zajímá se o různé experimentální techniky, fotografickou reportáž, suurealismus, poetismus a magický realismus. V neposlední řadě je i ilustrátorkou dvou knížek.
16. 12. od 17 hodin – Pavel Špelda online
Živé vysílání s uměleckým řezbářem a sochařem Pavlem Špeldou z Červeného Kostelce, jehož rozměrné sochy ze dřeva i z
kamene jsou ozdobou exteriérů a interiérů u nás i v cizině.
Kromě moderního umění se zabývá i restaurováním a replikami barokních soch se sakrální tématikou. Je tvůrcem vlastního designu pro sochy, plastiky a užité umění.
Přihlášení pro všechny: https://zoom.us/j/97371007736
Vánoční workshop
Sobota 11. prosince od 14 do 16 hodin
Vánoční workshop pro širokou veřejnost s výtvarníkem Jaroslavem Novákem věnovaný podmalbě na sklo, kterou si účastníci vyzkouší. Materiál a pomůcky v ceně.
Nutná rezervace na ansorge@gvun.cz nebo tel. 491 427 321.
Vánoční koncert
MUSICA VIVA – vokálně instrumentální soubor Jiráskova gymnázia. úterý 21. prosince od 18 hodin, vstupné dobrovolné.
Výtvarný program Otisk Vánoc k výstavě Náchodský výtvarný podzim – 38. ročník přehlídky umění regionu pro
všechny děti, žáky a studenty a jejich pedagogy. Inspirací k
tvorbě nám budou vybraní svatí a jejich atributy, svatá rodina
či andělská stvoření. V praktické části využijeme stopu otisku
rozličných materiálů k vytvoření postavy na rozhraní božského a lidského principu. Hlásit se můžete e-mailem ansorge@
gvun.cz nebo tel. 491 427 321, 606 647 216
Cena 20 Kč / pedagogický doprovod zdarma

Naše galerie 2021

Galerie vyhlašuje 13. ročník výtvarné soutěže pro občany
Náchodska.
Téma: Malé věci, velké věci
Odevzdávání prací: 23. 11. – 12. 12. 2021
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen, proběhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních prací dne 21. 1. 2022.
Podrobné informace naleznete na www.gvun.cz, https://www.facebook.com/galerienachod/ a na letácích (Městské informační středisko, Městská knihovna Náchod).
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod

GALERIE, MUZEUM

Přehled kulturních akcí
v PROSINCI 2021 v Muzeu Náchodska
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 či model náchodského židovského města modeláře Josefa Hejduka. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu
meisnerova@muzeumnachodska.cz. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.
Náchod dostal dar
– mecenášské dary Ivony a Dagmar Tláskalových
Od 5. 11. 2021 do 9. 1. 2022 vás zveme do Broučkova domu na Masarykově náměstí čp. 18 na výstavu, která poodkrývá tajemství
toho, co vše se ukrývá v muzejních depozitářích. Jen málokdy se
stane, že se podaří shromáždit více předmětů od jednoho donátora, o to zajímavější však je, když se jich shromáždí tolik, aby
vydaly na celou výstavu. Muzeum Náchodska vás zve na výstavu darů sester Dagmar a Ivony Tláskalových. Otevřeno denně
mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Čtvrtý náchodský muzejní sedánek 2021
Jak jsme slavili Vánoce
Přijďte si ve středu 8. prosince od 17 hod. do výstavní síně Muzea
Náchodska v Tyršově ulici v Náchodě oživit vzpomínky na vánoční čas z dob minulých. Výstavou Těšíme se na Vánoce vás provede Mgr. Mariana Poláková, Ph.D. Akce proběhne v souladu s platnými hygienickými opatřeními. Prosíme, aby měli návštěvníci
připravený doklad o bezinfekčnosti. Děkujeme za pochopení.
Vstup zdarma.
Těšíme se na Vánoce
Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky do výstavní síně
na rohu Tyršovy a Zámecké ulice na výstavu Těšíme se na Vánoce. Vraťte se s námi v čase a přijďte si zavzpomínat na vánoční
svátky za dob socialismu s tím, co k nim patřilo. Výstava proběhne od 26. 11. 2021 do 16. 1. 2022, otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Otevírací doba v muzeu na přelomu roku 2021/2022
Stálá expozice v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp.
18 a výstavní síň na rohu Tyršovy a Zámecké ulice v Náchodě
bude 24., 25., 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 uzavřena. Otevřeno bude
naopak výjimečně i v pondělí 27. 12. 2021 a to 9–12, 13–17 hod.
Sledujte prosím i nadále aktuální vývoj epidemické situace a s ní související nařízení, naše webové stránky a facebook, kde informace
průběžně aktualizujeme! Plánované programy mohou být zrušeny
či změněny.
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
4. a 5. 12.
		
11. a 12. 12.
		
18. a 19. 12.
		
24. 12.
		
25. 12.
		
26. 12.
		
1. 1. 2022
		
2. 1. 2022
		

MUDr. Blanka Grummichová
Náchod
MUDr. Milan Hýbl
Náchod
MDDr. Tomáš Hýbl
Náchod
MUDr. Vlasta Hýblová
Náchod
MUDr. Milan Hýbl
Náchod
MDDr. Tomáš Hýbl
Náchod
MUDr. Blanka Grummichová
Náchod
MUDr. Vlasta Hýblová
Náchod

PROGRAM
PROSINEC

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 3. prosince
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
keramická dílna, na které vždy první pátek v měsíci čeká tematické tvoření z hlíny, program 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, přihlášky do 2. 12., informace
Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296, terka@
deckonachod.cz
sobota 4. prosince
– MIKULÁŠSKÝ BĚH ZÁMECKOU ALEJÍ
start v 10 hodin u zámecké obory,. Andělský sprint – 500 m pro děti do 8 let, Mikulášův kilometr – 1 km pro děti 8–10 let,
Pekelná dvojka – 2 km pro děti 11–14 let,
sladká odměna – 200 m – nezávodní běh
pro nejmenší, startovné 20 Kč, upomínkový předmět pro každého, drobné občerstvení, čaj, informace Pavlína Tylšová, tel.
775 223 292, sportovnioddeleni@decko–
nachod.cz
sobota 11. prosince 2021 – ADVENTNÍ
VÝLET SE SLADKÝM PŘEKVAPENÍM
poslední výlet klubu Baťůžek v tomto
roce s předvánoční atmosférou zakončený sladkou tečkou, informace Pavlína Tylšová, tel. 775 223 292, sportovnioddeleni@
decko–nachod.cz
sobota 11. prosince
– CHRISTMAS SATURDAY
vánoční sobota pro děti od 6 do 12 let,
program od 9 do 15 hodin, hravá výuka
angličtiny, hrátky a soutěže, vybavený penál, přezůvky, 2 roušky a karta pojištěnce,
přihlášky do 9. 12., cena 170 Kč, informace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291
pátek 17. prosince
– VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ PODLOUBÍ
otevřená předvánoční dílna, na které účastníky čekají dílničky od 16 do 18

Palachova 1742
tel.: 724 013 123
Hálkova 367
tel.: 491 428 636
Hálkova 367
tel.: 491 428 636
Hálkova 367
tel.: 491 428 636
Hálkova 367
tel.: 491 428 636
Hálkova 367
tel.: 491 428 636
Palachova 1742
tel.: 724 013 123
Hálkova 367
tel.: 491 428 636

hodin, vhodné pro děti i dospělé, (děti
do 6 let v doprovodu rodičů), přihlášky
do 15. 12., informace Bc. Tereza Išová, tel.
774 223 296, terka@deckonachod.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM MACÍČEK
1.–18. prosince – SBÍRKA PRO SOCIÁLNĚ
SLABÉ RODINY S DĚTMI
třetí ročník, nosit do Déčka můžete praktické, nepoužité věci, trvanlivé potraviny,
hygienické potřeby a drogerii, informace
Ing. Alena Prázová, tel. 774 635 232, mc@
deckonachod.cz
neděle 5. prosince
– MIKULÁŠSKÁ STEZKA
čertovské a andělské úkoly na zahradě Déčka, na konci putování Mikuláš,
od 14.30 hodin, vstupné 40 Kč dítě, 10 Kč
dospělý, pro každé dítě drobný dárek,
možno donést vlastní balíček označený
celým jménem dítěte (zanechte při vstupu u dolní brány, předá ho Mikuláš), informace Ing. Alena Prázová, tel. 774 635
232, mc@deckonachod.cz
čtvrtek 14. prosince
– PSYCHOLOG V MACÍČKU
setkání s psycholožkou, Mgr. Petrou Fettersovou–Liškovou, program od 10
do 11.30 hodin, cena 80 Kč, informace
Ing. Alena Prázová, tel. 774 635 232, mc@
deckonachod.cz
PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO
ROKU HLAVNĚ ZDRAVÍ, LÁSKU A DOSTATEK VOLNÉHO ČASU.
TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU V ROCE 2022

Stomatologická pohotovost
sobota, neděle,
státní svátky 8.00–12.00 hod.

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

vždy od 15 hodin
4. 12. Půjdem spolu do Betléma
11. 12. Půjdem spolu do Betléma
18. 12. Půjdem spolu do Betléma
8. 1. Půjdem spolu do Betléma
2022  	
4. 12. Hrátky s čertem
Více informací na stránkách
http://lsdpr.cz

EXKURZE
NA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA V PRAZE
ACADEMIA MERCURII, soukromá střední škola v Náchodě, zorganizovala exkurzi na letiště Václava Havla v Praze. Jednalo se o vzdělávací akci pro studijní obor
cestovní ruch. Studenti tohoto oboru tak
mohli v praxi vidět vše, co se ve škole naučili o letecké přepravě osobní i nákladní a také o samotném fungování letiště.
Během exkurze měli žáci možnost vidět
letiště jinak než jako cestující. S průvodcem si prohlédli všechny tři terminály, viděli mnoho typů letadel, a to jak menší
soukromá, tak i ta velká nákladní a z několika desítek metrů viděli letadla vzlétat
a přistávat. Průvodce je zasvětil do chodu letiště, ukázal jim, co se děje se zavazadly po odbavení až po naložení do letadla, ukázal jim „gate zóny“ a vysvětlil, jak
jsou letadlům přidělovány. Žáci měli také
možnost podívat se do V.I.P. salónků a například také do prostor pro nákladní přepravu, či dozvědět se o nejmodernější hasičské stanici v ČR, kterou právě na letišti
mají. Pro studenty to byla také jedinečná
příležitost poznat různá pracovní zázemí
mnoha zajímavých profesí a míst, kam se
běžní cestující nikdy nepodívají.
Šárka Chmelařová

PROSINEC

Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav
Švarc, ThD. Kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa 15–17
hod. Mimo úřední hodiny lze využít čísla mobilního telefonu
faráře Stanislava Švarce, 776 736 885 nebo mobilního telefonu
předsedkyně RS Ivony Čadové 604 929 825. Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.
T r o u b e n í vánočních koled
Na Štědrý večer 24. 12. 2021 v 17 hodin zazní z věže kostela Církve československé husitské vánoční koledy. Přijďte si poslechnout.

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. František Filip
733 399 508, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz.
Vánoční program bude podmíněn rozhodnutími vlády.
Mimořádná příležitost k přijetí svátosti smíření před Vánocemi je
naplánována na následující dny a hodiny čtvrtek 16. 12. od 9.00
do 11.00 a od 17.00 do 21.00, pátek 17. 12 od 9.00 do 11.00 a od 17.00
do 21.00, sobota 18. 12. od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 18.00, pondělí 20. 12. od 9.00 do 11.00 a od 17.00 do 19.00, úterý 21. 12. od 9.00
do 11.00 a od 16.00 do 18.00. Na Štědrý den 24. 12. jsou mše svaté
naplánovány následovně: v kostele sv. Vavřince v 15.00 pro rodiny s dětmi. Půlnoční mše svatá ve 24.00 hod. Na Slavnost Narození Páně 25. 12. v kostele sv. Vavřince v 7.30, 9.00 a 18.00. Na Silvestra 31. 12. v 15.00 děkovná mše svatá za rok 2021.
Pokojné prožití doby adventní přeje a na setkání s vámi o vánočních svátcích se těší
P. Z. Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Sídlo sboru a sborový dům: Purkyňova 535; Kostel v Provodově-Šonově (ve Václavicích) adresa: Šonov 95; farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osobní
i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv
po telefonní domluvě.
Bohoslužby během adventu a o Vánocích:
19. 12. Vánoční zvěstování dětí v Náchodě v 10 hodin,
24. 12. Štědrovečerní nešpory v Náchodě v 15 h on-line (na webu )
24. 12. „Půlnoční“ v Šonově – kostel bude otevřen 22 h–23 h
k osobnímu ztišení a modlitbám,
25. 12. Boží hod vánoční – bohoslužby s Večeří Páně v Nách. v 10 h,
26. 12. Nedělní bohoslužby v Bohuslavicích nad Metují v 10 h.
Bohoslužby se konají každou neděli v 10 h v Náchodě podle aktuální epidemiologické situace.
Prosíme, sledujte naše webové stránky: http://www.nachod.sonov-evangnet.cz a facebook: Evangelíci při Rozkoši. Na webových
stránkách uveřejňujeme přípravy k domácím bohoslužbám
a ztišením i různé další texty, které mohou být povzbuzením.

CÍRKVE, ZDR. POSTIŽENÍ, SENIOR KLUB

Senior klub „Harmonie 2“
Vzhledem k vyhlášeným opatřením z důvodu šíření nákazy, která nyní neuznávají testy o bezinfekčnosti, rušíme naše společná
čtvrteční odpoledne až do odvolání.
Sledujte naše vývěsky s aktuálními informacemi.
Ze stejného důvodu rušíme i adventní zájezd do Olomouce
– 8. prosince.
Zálohy si přijďte vyzvednout vždy v PO od 15.30 do 16.30 hod.
Zájemci o pobyty v příštím roce se mohou hlásit na mail: apobaru@seznam.cz
nebo na tel. 736106882 do 16. prosince t. r.
hotel MAS v Sezimově Ústí od 26. 2. do 3. 3. 2022
– 10 volných míst,
penzion Hejtman v Chlumu u Třeboně od 4. do 11. 6. 2022
– 15 volných míst,
penzion Kitty v Lučanech n. Nisou od 27. 8. do 3. 9. 2022
– 4 volná místa.
Své záležitosti můžete vyřídit v naší kanceláři Harmonie 2 vždy
v pondělí 15.30–16.30 hod.
Přejeme vám pohodový adventní čas, krásné vánoční svátky a hlavně pevné zdraví. Mějte pevnou vůli a dobrou mysl k překonání dnešních událostí, abychom se opět ve zdraví setkali v klubovně Harmonie 2. Na shledání s vámi se těší členové výboru.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Nesem vám noviny poslouchejte,
z betlémské krajiny pozor dejte…
Přejeme všem svým členům a příznivcům hodně zdraví, štěstí,
pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok 2022.
V letošním roce 2021, kdy bylo nutné se vypořádat s protiepidemickými opatřeními,
si ceníme vstřícnosti představitelů města Náchodu, děkujeme
za dobrou spolupráci tiskovému odd., odboru školství a sociálních věcí, Městské policii Náchod, Městskému středisku sociálních služeb Marie, NRZP ČR, zdravotníkům, záchranné službě,
Městské knihovně Náchod, Centru pro integraci ZP HK, Tyfloservisu HK, SONS pobočka Náchod, ostatním spolkům a nezištným pomocníkům.
Naše poděkování patří vám všem.
Těšíme se na další spolupráci a setkávání.
Rozšířený výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček, Božena Řeháková, Otto Volhejn, Alena Balážová, Drahoš Frühauf, Josef Bartoš, Marie Tomšů, Jaroslava Pozděnová, Marie Bonková

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, Náchod, budova Sokola – 2. patro. Kazatel p. Petr Staš, tel.
732 543 695, e-mail: stas.petr@tiscali.cz, pomocný kazatel p. Martin
Sieja, tel. 774 208 312, e-mail: m.sieja@seznam.cz. Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hodin (vyjma poslední soboty v měsíci).

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

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. P. Geldner, tel. 777 217 968,
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056,
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 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.

www.mestonachod.cz
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v prosinci 2021
Plánované akce se uskuteční pouze za předpokladu příznivé
protiepidemiologické situace. Upozorňujeme na nutnost dodržovat platná protiepidemiologická opatření. Pro aktuální informace sledujte náš web a facebook.

Změna otevírací doby o Vánocích
Od pátku 24. prosince budou až do konce roku všechna oddělení knihovny uzavřena. Těšíme se na vás v pondělí 3. ledna.
Přejeme všem čtenářům a příznivcům knih, knihovny a čtení pohodové a radostné prožití vánočních svátků.

Roční registrační poplatky
Vzhledem k rapidně rostoucím cenám knih a energií jsme nuceni po deseti letech zvýšit roční poplatek o 20, respektive
o 10 Kč. Od nového roku bude základní poplatek na jeden rok činit 200 Kč. Děti do 15 let a seniory nad 70 let přijde registrace
na 100 Kč. Průměrná cena knihy je cca 400 Kč.
Poplatky za opožděné vrácení knih se nemění.

Dárkové poukazy
Nevíte, čím obdarovat své blízké? Máme pro vás dobrý tip – pozvěte je do naší knihovny. Pro zájemce jsme připravili dárkový poukaz na registraci do Městské knihovny v Náchodě, který
umožní obdarovaným v příjemném prostředí historické budovy využívat různorodé služby: čtení novin a časopisů, půjčování knih a dalších nosičů. Poukaz pro dospělé čtenáře lze zakoupit za 200 Kč a poukaz pro děti/seniory za 100 Kč ve studovně
knihovny.

Rozvoz knih

ZRUŠENO: Nejen o hudbě s bratry Malinovými
Setkání s náchodskými rodáky bratry Malinovými, tedy bendžistou Lubošem (Druhá tráva), kytaristou Pavlem a houslistou Josefem, jsme kvůli covidové situaci nuceni odložit na jaro příštího
roku. Náhradní termín včas upřesníme.

Deskovky pro mládež a dospělé
Ve středu 8. prosince vás od 16.00 hodin zveme na další podvečer společného hraní karetních a deskových her v dětském oddělení. Vhodné pro začátečníky i zkušené hráče. Možnost přinést vlastní hru a naučit ji ostatní.

Vánoční Bookstart
Bookstart II (3–6 let)
V sobotu 11. prosince se od 10.00 hodin těšíme na děti od 3 do 6
let a jejich rodiče. Budeme se věnovat společnému čtení, jednoduchému vyrábění a dalším aktivitám ve vánočním duchu.
Bookstart I (0 – 3 roky)
V pátek 17. prosince proběhne od 9.00 hodin vánoční povídání, zpívání koled a čtení knih pro nejmenší děti do 3 let a jejich
rodiče.
Prosíme o přihlášení na e-mail novakova@mknachod.cz nebo v dětském oddělení.

Malé vánoční soutěžení
Od 27. listopadu do 23. prosince se děti mohou zapojit do tradičního adventního soutěžení, které je po celý předvánoční čas
připraveno v dětském oddělení.

V úterý 7. prosince se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Vstupní hala
NA VÁNOČNÍ CESTĚ
7. a 8. prosince. Prodejní výstava drobných rukodělných prací
pořádaná Stacionářem Cesta Náchod, z. ú.
Studovna
VÁNOČNÍ SANA
Do 4. prosince. Tradiční výstava náchodského spolku SANA
s možností zakoupení vánočních dekorací i drobných dárků ze
dřeva, vlny, drátků či keramiky.
PASTELOVÝ SVĚT
6. prosince – 15. ledna. Prodejní výstava obrazů Anny Maněnové a Marie Wolfové. Vernisáž proběhne v pondělí 6. prosince
od 17.00 hodin ve studovně.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
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PROSINEC

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!! Vzhledem k uzávěrce NZ, později přijatým covidovým opatřením i dodatečným rušením prosincových premiér filmů domácími
i zahraničními distributory, sledujte, prosím, aktuální program kina na www.kinonachod.cz nebo na výlepových plochách.
1. středa v 17 hod.

MACHR NA 30 DNŮ

1. středa v 19 hod.

PALLADIO

2. čtvrtek v 17 hod.
3. pátek v 19 hod.

O celoživotním nešikovi, který má měsíc na to, aby byl hrdinou… Bláznivá komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.
Vydejte se za tvorbou a odkazem nejvlivnějšího architekta všech dob Andrey Palladia, jehož majestátní stavby se staly inspirací pro další slavné budovy po celém světě. Nechybí mezi nimi Bílý dům, Kapitol Spojených států amerických nebo budova newyorské burzy. Provedeme vás nejen Itálií, ale i různými kouty USA, kam Palladiův vliv dosáhl i dlouho po jeho smrti. České titulky.
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu… Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.

2. čtvrtek v 19 hod.
5. neděle v 18 hod.
7. úterý v 19.30 hod.

RESIDENT EVIL: RACCOOM CITY

3. pátek v 17 hod.
4. sobota v 16.15 hod.
5. neděle ve 14 hod.
6. pondělí v 17 hod.
4. sobota ve 14.30 hod.

TADY HLÍDÁME MY

Vítejte v Raccoon City! V dříve prosperujícím sídle farmaceutického gigantu Umbrella Corporation je nyní Raccoon City vymírajícím městem na středozápadě. Exodus společnosti udělal z města pustinu s velkým zlem pod povrchem. Když se toto zlo rozpoutá, skupina přeživších musí spolupracovat, aby odhalila pravdu a přežila noc. Další kapitola akčního hororu, uváděného s českými titulky.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let
Rodinná komedie o psí lásce, která léčí aneb jak provozovat “Penzion pro psy… a jejich páníčky”… Hrají Lukáš Vaculík, Jitka Ježková, Veronika Divišová, Pavel Nový, Nela Boudová, Štěpán Tuček, Klára Jandová,
Milan Šteindler, Martina Hudečková, Vlasta Žehrová, Roman Skamene, Martin Maxa, Václav Vydra, Vendula Křížová, Miloš Knor, Vladimír Hron a další. Režie Juraj Šajmovič. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Co se škádlívá, to se nesežere… Že je někdo malý ještě neznamená, že se nemůže stát hrdinou. Takové hrdinství ale může být pěkně nebezpečné… Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v dobrodružné animované komedii. Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, mládeži přístupný.

4. prosince v 18.45 hod. Matthew Aucoin: EURYDIKA
SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Stará řecká báje o Orfeovi, který chce s pomocí hudby vyvést milovanou Eurydiku z podsvětí, inspirovala skladatele od počátků dějin opery. Nadějný americký skladatel Matthew Aucoin tuto tradici přenáší
do 21. století a nazírá na známý příběh zcela novým způsobem. Hudební ředitel Met Yannick Nézet-Séguin bude řídit Aucoinovu evokativní hudbu. Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými
a českými titulky. Základní vstupné 320 Kč, zlevněné vstupné 270 Kč (senioři a studenti), abonentní vstupné 250 Kč.
5. neděle v 16 hod.

ENCANTO

Vítejte v rodině Madrigalových, kde jsou všichni výjimeční… Až na jednoho… Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný dar, od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě kromě jediné dívky jménem Mirabel. Animovaná dobrodružná rodinná fantasy komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, mládeži přístupný.
6. pondělí v 16 hod.

BENEDETTA

7. pondělí v 17 hod.

KAREL

Erotické drama legendárního Paula Verhoevena (mj. film Základní instinkt), natočené podle skutečného příběhu. Schopnost konat zázraky vynese charismatické Benedettě (Virginie Efira) koncem 17. století výsadní postavení v toskánském klášteře. Když její slabost pro mladou a živelnou Bartolomeu přeroste v nespoutanou vášeň, začíná hra plná intrik, sahající do vyšších pater italské církve. Erotické drama, které
si v hlavní soutěži festivalu v Cannes vysloužilo pro svou odvážnost bouřlivé reakce diváků i kritiků. České titulky. Vstupné 100 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.
Ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.

9. čtvrtek v 17 hod.

DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL

“Dokud vás Bůh nerozdělí…” A kdyby vás místo Boha rozdělil soudce, který prohlásí vaše manželství za neplatné, protože vás oddal kněz, který nebyl skutečným knězem? Co uděláte, pokud po letech ve vztahu
zjistíte, že jste nikdy nebyli oddáni a že budete moci znovu říct své “ANO” (nebo taky “NE”) tomu samému člověku? Komedie od tvůrců filmu Naprostí cizinci, který se stal nejvíce remakovaným filmem všech
dob, protože vymyslet dokonalou zápletku není vůbec jednoduché. České titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
9. čtvrtek v 19 hod.

MŮJ ŽIVOT S BOHUSLAVEM MARTINŮ

Hraný dokument o životě a díle slavného českého skladatele. Film se částečně inspiruje stejnojmennou knihou, kterou napsala jeho žena Charlotte. Film kombinuje hrané scény s narativem dokumentu a dobovými archivy, aby poutavou vizuální formou přiblížil nejen hudbu geniálního skladatele, ale také jeho osobní život, pocity a postoje. V hlavních rolích Petr Stach a Tereza Hofová. Vstupné 80 Kč, mládeži přístupný.
10. pátek v 17 hod.

100% VLK

Každá smečka potřebuje svého vůdce… Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný a není ani úplně člověk. Patří do starého rodu vlkodlaků a těší se na svou první proměnu ve vlka. V tu velkou slavnostní noc první proměny se ale něco zvrtne a Freddy se změní v ne příliš dravého ani moc hrozivého, zato ve strašně moc rozkošného … pudla! Rodinná animovaná a stoprocentně zábavná a chlupatá komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný.

10. pátek v 19 hod.
11. sobota v 18.45 hod.
12. neděle v 17 hod.
13. pondělí v 19 hod.

WEST SIDE STORY

11. sobota v 15 hod.

O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY

Klasický příběh o vášnivé rivalitě dvou pouličních gangů a romantické lásce dvou mladých lidí v prostředí New York City roku 1957. Režie se ujal Steven Spielberg. Nový snímek je plný oblíbených muzikálových
a hudebních hvězd. Film „West Side Story“ byl upraven pro plátno z původního broadwayského muzikálu z roku 1957, který vznikl podle knihy Arthura Laurentsa, hudbou ho obdařil Leonard Bernstein, texty
Stephen Sondheim a koncepcí, režií a choreografií Jerome Robbins. Romantické krimi, drama a hlavně muzikál, uváděný s českými titulky. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.
Animované pásmo vánočních pohádek pro nejmenší diváky, které přináší to nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená na námět
stejnojmenné knihy výtvarníka Pavla Čecha. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale do české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci!
Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný.

11. sobota v 16.30 hod. PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Hrají Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Elizaveta Maximova, Anna Polívková, Petr Vaněk, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Hana Vagnerová, Veronika Marková, Arnošt Goldflam, Veronika Kubařová, Jiří Burian, Michal Isteník, Irena Máchová, Jordan Haj a další. Režie Marta Ferencová. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.
12. neděle v 15 hod.

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

„Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…“ Příběh psí pravdy, naděje a lásky… Rodinný film režiséra F.A. Brabce o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich, natočený podle knihy Filipa Rožka. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný.

13. pondělí v 16.45 hod. ZÁTOPEK
Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobnému olympijskému vítězi, Emilu Zátopkovi. V hlavních rolích Václav Neužil a Martha Issová. Film získal Cenu diváků na MFF v Karlových Varech 2021. Vstupné 110 Kč, mládeži přístupný.
15. středa v 17 hod.

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? O čtyřech kamarádech, kteří se rozhodnou vyřešit svoji krizi provokativní hrou a plněním téměř nesplnitelných úkolů. V hlavních rolích čtyř kamarádů se představí Martin Pechlát jako Prvok, David Švehlík jako Šampón, Hynek Čermák je Tečka a Karel nese tvář Martina Hofmanna. Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

15. středa v 19.15 hod. SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA
Předpremiéra nejnovější Marvelovky! Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života, čímž se
jeho nebližší ocitnou ve velkém nebezpečí. Dobrodružný akční sci-fi film, uváděný s českými titulky. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.
16. čtvrtek v 19.30 hod.
17. pátek v 19.30 hod.
18. sobota v 19.30 hod.
20. pondělí v 17 hod.

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

16. čt v 16.45 hod. DAB.
17. pá v 16.45 hod. DAB
18. so v 16.45 hod. DAB
19. ne v 19 hod. TIT.
20. po v 19 hod. DAB
21. út v 17 hod. DAB
22. st v 16.30 hod. DAB

SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA

Opravdu potřebujete vědět všechno? Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými cizinci. Stačí, když se během jednoho večera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze svých mobilů… Hrají Táňa Pauhofová, Klára Issová, Martin Hoffman, Tomáš Měcháček, Tomáš Maštalír, Petra Polnišová, Anna Kadeřávková a Sveťo Malachovský.
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana! Spider-Man požádá Doctora Strange, aby mu pomohl jeho tajemství obnovit. Kouzlo však způsobí v realitě obrovskou trhlinu, jíž do světa
proniknou ti nejmocnější zloduši, kteří kdy bojovali se Spider-Manem v jiných vesmírech. Peter tak musí překonat svou doposud největší výzvu, která navždy změní nejen jeho budoucnost, ale i budoucnost paralelních světů. Nejnovější Marvelovka v dobrodružném akčním sci-fi filmu, uváděném v českém znění i s českými titulky. Vstupné 130 Kč, děti do 12 let 110 Kč, mládeži přístupný.

DRAČÍ PRINCEZNA
18. sobota v 15 hod.
19. neděle ve 14.15 hod. Vánoční příběh, ve kterém se fantazie stává skutečností… Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak. Vlastně spíš malý vystrašený dráček, který sem zabloudil z bájné dračí země. Spřátelí se
s ním devítiletá Sára, do party přiberou st.ejně starého Mortimera a všichni společně převrátí letošní svátky klidu a míru vzhůru nohama… České znění. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.
19. neděle v 16 hod.

LOUSKÁČEK
SATELITNÍ PŘENOS Z KRÁLOVSKÉHO BALETU V LONDÝNĚ
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij, choreografie: Peter Wright podle Lva Ivanova
Balet Louskáček, oblíbený v době Vánoc, je jedním z nejúžasnějších způsobů, jak objevit kouzlo baletu. Příběh čarovného štědrovečerního dobrodružství holčičky Klárky v podání baletky Isabelly Gasparini doprovází jiskřivá hudba Petra Iljiče Čajkovského, a tančí dokonce i cukrovinky! Ve výjimečně oblíbené baletní klasice můžete spatřit celý soubor Královského baletu a nechat se v předvánočním období zavést do Sněhové země a Království sladkostí. Vstupné 250 Kč.

22. st., 23 čt v 19.15 hod.
25. sobota v 18 hod.
26. ne, 28. út v 19 hod.
27. pondělí v 17 hod.

MATRIX RESURRECTIONS

23. čtvrtek v 15 hod.
25. neděle v 16 hod.

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU

23. čtvrtek v 17 hod.
26. neděle v 15 hod.
29. středa v 15 hod.

ZPÍVEJ 2

30. čtvrtek v 17 hod.
31. pátek v 15 hod.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 ČR/SR – 2021

… je to tvá volba! Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý den
Trinity (Carrie-Anne Moss), ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu… Akční sci-fi, uváděné s českými titulky.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
Každá legenda má své následovníky… Nové zpracování legendární pohádky scenáristy Františka Pavlíčka a režiséra Václava Vorlíčka „Tři oříšky pro Popelku“, v příběhu plném odvahy, lásky, dobrého srdce
a magie. Severská norská pocta české filmové klasice přináší její moderní velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku kouzel. Stejně jako u nás nebo v Německu se právě Vorlíčkova Popelka stala nesmrtelnou vánoční pohádkou i v Norsku, diváci ji tam milují, a právě místní tvůrci si proto troufli ji po téměř padesáti letech znovu
převyprávět… České znění. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.
Tohle je tvoje chvíle! Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět Bustera Moona, odvážného koaláka, který se odhodlal uspořádat největší talentovou show. A i když musel Buster zdolávat překážky, které by porazily slona, tak v animované komedii Zpívej uspěl. A protože s jídlem roste chuť, čekají v pokračování na Bustera a jeho partu zpěváků mnohem větší výzvy. Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, mládeži přístupný.
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