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 Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v NáchoděBERÁNEK NÁCHOD a.s.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru v Náchodě, tel.: 491 426 060, v Informačním centru v Hronově, tel.: 491 483 646, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel.: 491 472 119, 

v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel.: 498 100 657 a v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870.

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

Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Divadlo Bez zábradlí Praha
Yasmina Reza:

ART
Režie: Karel Heřmánek
Kolik pravdy, upřímnosti a tolerance unese přátelství?
Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Zdeněk Žák
Solidní vztah tří přátel se ocitá na tenkém ledě ve chvíli, kdy si jeden z nich pořídí velmi drahý obraz. Co Marka, Borise a Ivana vlastně spojuje? Tahle otázka dokáže ty tři zavést pěkně daleko. 
Až téměř na konečnou jejich dlouholetého přátelství. 
Předprodej již probíhá Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

Buranteater Brno
John Buchan a Alfred Hitchcock:

39 STUPŇŮ
Režie: Mikoláš Tyc
Bláznivá špionážní komedie 
Hrají: Michal Isteník, Ivana Krmíčková, Petr Jarčevský, Petr Tlustý a Pavel Novák
Richard Hanney je bohatý, žádoucí muž. Je znuděný ve svém londýnském bytě. Bylo by tomu tak asi až do konce jeho dní, kdyby mu do života náhle nevstoupila krásná špiónka Annabella. 
Předprodej již probíhá Vstupné: Kč 200,- 180,- 170,-

Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Vánoce, Vánoce, přicházejí“
o historii vánočních tradic a symbolů na Náchodsku
Vánoce jsou jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Při naší poslední letošní besedě si popovídáme o tom, jak se Vánoce slavily v Náchodě a okolí, které zvyky byly pro náš region nejtypičtější, jaké 
ozdoby se v průběhů věků při vánoční výzdobě objevovaly a mnoho dalšího.   
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                        Vstupné: Kč 30,-

Divadlo Drak Hradec Králové uvádí pro I. stupeň ZŠ

VYŠLA HVĚZDA NAD BETLÉMEM
Adventní období je už neodmyslitelně spjato s přeplněnými hypermarkety a hektickými přípravami oslav. Stalo se tradicí Divadla Drak uvádět v tomto čase jako protiváhu všemu výše zmíněnému 
hry s biblickou tématikou a namísto kárání je pozvat ke společnému estetickému zážitku opírajícímu se o základní příběhy naší křesťanské tradice a jejich humanistického poselství. 
Omezený počet vstupenek v předprodeji od 20. listopadu 2017  Vstupné: Kč 50,-

HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK A BOOM ! 
BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA
VÁNOČNÍ KONCERT 2017 
KOMORNÍHO ORCHESTRU SLÁVY VORLOVÉ NÁCHOD
Josef VLACH - dirigent
Pěvecký sbor HRON Náchod, sbormistr - Ing. Vlastimil Čejp,              Pěvecký sbor Dalibor Hronov, sbormistr - Zuzana Meierová Genrtová
Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento D dur, Antonín Dvořák: Romance (sólo: Ludmila Štěpánová – housle)
                Jan Křtitel Knahl: Missa pastoralis, Jaroslav Celba, Libor Volný: Náchodská vánoční mše
Vánoční koncert Komorního orchestru Slávy Vorlové Náchod tentokrát ve svém programu nabídne skladbu komponovanou přímo pro Komorní orchestr Slávy Vorlové i pro příležitost Vánočního 
koncertu. V provedení orchestru a smíšených sborů Hronu a Daliboru zazní Náchodské vánoční mše Jaroslava Celby na slova Libora Volného. Další uvedené skladby vhodně doplní program tak, 
aby posluchače naladil na vánoční notu a přispěl k pokojné atmosféře, která k Vánocům nepochybně patří. 
Předprodej již probíhá  Vstupné: Kč 90,- 80,- 70,-

VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE S ORCHESTREM 
Hosté programu: Josef Laufer, Ivana Moravcová, Štěpán Růžička, Štefan Pecha a Sabina Tlustá
Předprodej již probíhá  Vstupné: Kč 280,- 260,- 240,-

Úterý 

5. pr osince 2017 

v 19.00 hodin

Středa 
6. prosince 2017 

v 19.00 hodin

Čtvrtek 
7. prosince 2017 

v 18.00 hodin

Středa 
13. prosince 2017 

v 9.00 hodin

Úterý 
19. prosince 2017 

v 19.00 hodin 

Středa 

20. prosince 2017 
v 19.00 hodin

Pátek 

22. prosince 2017
v 16.30 

a v 19.30 hodin

pr� inec 2017

Další akce v prosinci v Městském divadle Dr. Josefa Čížka:
Neděle  3. prosince 2017 v 18.30 hodin Město Náchod pořádá ADVENTNÍ KONCERT MĚSTA NÁCHODA  -  účinkují: Kamila Nývltová a Hanka Křížková

Pátek 1. prosince a sobota 9. prosince 2017 Taneční studio TAKT manželů Štěpových pořádá VĚNEČKY TANEČNÍCH KURZŮ 
Sobota  2. prosince 2017 ve 20.00 hodin  MATURITNÍ PLES - Academia Mercurii Náchod
Pátek  8. prosince 2017 v 19.00 hodin ADVENTNÍ KONCERT  -  účinkují: Standa Hložek, Ivana Jirešová, Felix Slováček ml. a Infl agranti

Úterý  12. prosince 2017 v 17.00 hodin ZUŠ Náchod vás zve na koncert s názvem MORAVSKÝ ROK 
Čtvrtek  14. prosince 2017 v 19.00 hodin ADVENTNÍ KONCERT  -  účinkují: Marián Vojtko, Bohuš Matuš, Michaela Gemrotová, Michaela Nosková

Pátek  15. prosince 2017 v 19.00 hodin  MATURITNÍ PLES - Střední škola propagační tvorby a polygrafi e  Velké Poříčí
Neděle  17. prosince 2017 v 19.00 hodin 29. SVOBODNÝ ADVENT  „ČLOVĚK ČLOVĚKU OPOROU“ - vystoupení náchodských církví

Předprodej vstupenek na koncerty v rámci Komorní hudby od 1. prosince 2017
17. ledna 2018 - FILHARMONIE Hradec Králové                                           8. února 2018 - VEČER KLASIKŮ 
  7. března 2018 - KALABIS QUINTET                       11. dubna 2018 - Antonio Vivaldi: ČTVERO ROČNÍCH DOB

5. koncert ab. cyklu - skupina „K“

4. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

4. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

VYPRODÁNO
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Poselství 
křesťanských svátků

Jsou před námi Vánoce. Těšíme se 
na ně. Ale jak sdělit jejich podstatu tak, 
aby byla přijata všemi. Tyto svátky mají 
svůj základ v křesťanství. Svět byl obda-
rován dítětem, které bylo Božím synem. 
A přineslo lidem poselství lásky, radosti, 
pokoje, míru. Člověk byl obdarován. Pro-
to se všichni těšíme na své obdarování, 
proto připravujeme pro své blízké dárky, 
abychom se mohli potěšit z jejich radosti. 
Abychom jim projevili to, co tak málokdy 
říkáme. Mám tě rád, jsem rád, že jsi, vá-
žím si tvé lásky. Přeji si, abys byl šťastný. 
A proto jsem na tebe nezapomněl a stálo 
mě to za to, vymyslet a zařídit pro tebe 
něco, co by ti udělalo radost.

Vánoce by měly být také rodinnými 
svátky. A také jsou. Není nad radost dětí, 
kterým se kupodivu splnilo to, co před 
Vánoci napsali „Ježíškovi“. Je dobře, že 
na sebe jednotliví členové rodiny mají 
více času, že se scházejí celé rodiny, aby 
si před koncem roku si navzájem popřáli 
vše dobré do roku dalšího. Aby si přitom 
více uvědomili, jak je dnes vzácné mít ši-
rokou fungující rodinu.

Ale zatím jsme ještě v období příprav, 
v době Adventu. Můžeme ho prožít pobí-
háním pro obchodech, ale také můžeme 
využít tuto dobu ztišením třeba na nabí-
zených adventních večerech u vánočního 
stromu nebo na různých koncertech, kte-
ré jsou pro nás připraveny. V tichu se mů-
žeme nechat okouzlit nádhernou hudbou, 
recitovanými verši, atmosférou připravo-
vaných svátků. Můžeme se tak sami obda-
rovat a alespoň na chvíli uniknout před-
vánočnímu shonu a nervozitě.

Máme před sebou také konec roku. Ur-
čitě každý z nás má za co děkovat, má dů-
vod mít z něčeho radost. Protože už jen to, 
že jsme, je důvod k radosti. Protože být, 
znamená, že mohu vnímat to hezké kolem 
sebe. Každý den může přinést něco krás-
ného. Něco, co stojí za obdiv. To je moje 
přání, aby každý, kdo žije v Náchodě, měl 
denně alespoň jeden důvod k radosti, aby 
byl v tomto městě šťastný a z tohoto štěstí 
rozdával těm, se kterými se potká. A aby 
tento pocit dobrého nás všechny provázel 
po celý příští rok.

Ing. Pavla Maršíková, místostarostka

Blížící se vánoční svátky mají v sobě vel-
ké kouzlo lásky, spokojenosti a klidu. Je 
dobré si tyto svátky vychutnat a zamyslet 
se nad jejich smyslem a významem. Bůh, 
Stvořitel, obdaroval lidstvo tím, že na svět 
poslal svého Syna Ježíše jako malé dítě.

Tuto významnou událost si může každý 
připomenout při prohlídce betléma, který 
je každoročně, již více než 160 roků, vy-
stavován v kostele sv. Vavřince na Masa-
rykově náměstí v Náchodě. Komentovanou 

Přijďte si prohlédnout betlém
bezplatnou prohlídku, zvláště vhodnou 
pro školní mládež, je možné si dohodnout 
na termíny od 18.–22. 12. 2017 v době  
od 9 do 13 hodin na tel. 602 437 121. Pod-
mínkou je, aby návštěvy byly telefonicky 
dohodnuty nejpozději do 16. 12. 2017.

Volná prohlídka kostela včetně betléma 
bude i o vánočních svátcích 25. a 26. 12. 
v době od 14 do 17 hodin.

Srdečně zveme a těšíme se na vás.
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2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda 
30. 10. 2017
Jednání rady města se 
zúčastnilo sedm radních, dva 
byli omluveni. Číselný popis  
u zprávy představuje poměr hlasů při hla-
sování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 

o zřízení věcného břemene se společnos-
tí GasNet, s.r.o. Věcné břemeno se týká 
nového plynárenského zařízení umístě-
ného pod povrchem pozemkové parcely  
č. 2001, č. 2004/1, č. 2005/1 a č. 1135/3  
v k. ú. Náchod, v celkové délce 543 m. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společností 
ČEZ Distribuce, a.s. El. kabelové vedení je 
umístěno pod povrchem pozemkové par-
cely č. 1838/5, č. 1894/2, č. 1897/2, č. 1912/20,  
č. 1916/9, č. 1916/10, č. 1916/11, č. 1916/12,  
č. 2039 a č. 2044 v Nemastově ulici a v uli-
ci Českoskalické a pod povrchem pozem-
kové parcely č. 421/8 v ulici Václavické. 
Celková délka el. vedení uloženého v po-
zemkových parcelách města je 685 m. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
 7-0-0

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se společností GasNet, 
s.r.o. Plynárenské zařízení bude umís-
těno pod povrchem pozemkové parcely  
č. 1990/2 v ulici Kladské a pozemkové 
parcely č. 614/2, č. 614/3, č.623/6, č. 623/7,  
č. 623/11, č. 749 a č. 750 také v ulici Klad-
ské. Celková délka plynovodního potrubí 
uloženého v pozemkových parcelách měs-
ta má být cca 220 m. 7-0-0

 RM schválila záměr výstavby příjezdové 
komunikace na pozemkových parcelách  
č. 1221 a č. 1300 katastrální území Pavli-
šov a souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o spolupráci při plánování výstavby.  7-0-0
Žádost o čerpání fondů 7-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje ve výši 82.996 Kč a převod této část-
ky do provozních prostředků příspěvkové 
organizace ZUŠ, Náchod a čerpání fondu 
investic na opravu investičního majetku 
ve výši 84.408 Kč. Finanční prostředky 
v celkové výši 167.404 Kč budou použity 
na modernizaci serverové infrastruktury.

 RM schválila čerpání fondu investic 
na pořízení příčné flétny altové PEARL 
PFA 201 ESU ALTO FLUTE ve výši 47.190 Kč.
Plán zimní údržby 
na období 2017/2018 7-0-0

 RM schválila plán zimní údržby míst-
ních komunikací v Náchodě na zimní ob-
dobí 2017/2018.

Technické služby Náchod 
– návrhy na rozpočet 2018 7-0-0

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování zapracovat do návrhu rozpočtu 
2018 výměnu svítidel v ul. Polská (380.000 
Kč), 9. etapa veřejného osvětlení (0 Kč), 
vrchní vedení Pavlišov (270.000 Kč) a ve-
řejné osvětlení – rekonstrukce 5 ks rozva-
děčů (350.000 Kč).
Vytvoření funkčního 
místa Městského úřadu Náchod 7-0-0

 RM schválila vytvoření jednoho funkč-
ního místa pracovník podatelny – doru-
čovatel, odboru správního, Městského 
úřadu Náchod, s účinností od 1. 11. 2017 
a stanovila podle zákona o obcích celko-
vý počet zaměstnanců města zařazených 
v MěÚ na 179, bez zaměstnanců na mateř-
ské dovolené, rodičovské dovolené a za-
městnanců uvolněných pro výkon veřej-
né funkce. 
Informační navigační systém 
v Náchodě 7-0-0

 RM schválila uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřené se společnos-
tí Dopravní značení Náchod s.r.o., Vyso-
kov, na méněpráce a vícepráce na akci 
„Informační navigační systém v Náchodě 
– I. etapa, dopravní značení“ realizovanou 
v rámci projektu „Informační navigační 
systém v Náchodě – I. etapa“ spolufinan-
covaného z dotačního titulu Rozvoj veřej-
né infrastruktury cestovního ruchu vy-
hlášeného v rámci Národního programu 
podpory cestovního ruchu, podprogramu 
Rozvoj základní a doprovodné infrastruk-
tury MMR ČR.
Odpadové centrum Náchod 
v areálu TS Náchod 7-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
na zhotovení projektové dokumentace 
na změnu stavby před dokončením „Od-
padové centrum Náchod“ společnosti 
Hauckovi, s.r.o., Česká Skalice a rozpoč-
tové opatření na 64 tis. Kč na pokrytí ná-
kladů na zhotovení projektové dokumen-
tace na změnu stavby před dokončením 
„Odpadové centrum Náchod“.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-

tace z rozpočtu města Náchoda – podpora 
de minimis pro organizace Společné ces-
ty z.s. ve výši 36.000 Kč na zajištění soci-
ální služby osobní asistence. 7-0-0

 RM schválila zahrnutí do tzv. trojdo-
hody náklady na plavecký výcvik 2018 
pro školy a náklady za pronájem stadio-
nu Hamra pro Jiráskovo gymnázium Ná-
chod a toto zahrnout do návrhu rozpočtu 
2018. 7-0-0

 RM zamítla žádost MAS Stolové hory 
o půjčku ve výši 1.850.000 Kč. 6-0-1

 RM schválila předložený střednědobý 
plán investic na období 2018–2021 a ulo-
žila jej odboru správy majetku a financo-
vání zanést do návrhu rozpočtu 2018.  
 7-0-0

 RM schválila členy školských rad. 7-0-0
 RM neschválila dotaci pro organizaci Fa-

mily, z. s. ve výši 20.000 Kč na činnost spol-
ku v posledním čtvrtletí roku 2017 a dotaci 
ve výši 10.000 Kč na organizační zajištění 
mikulášské besídky pro děti. 6-0-1

 RM souhlasila s vystavením objednáv-
ky pro Bc. Radomíru Martinovou, Červe-
ný Kostelec na zajištění technického dozo-
ru investora a koordinátora BOZP na akci 
výstavby – Malé lázně Běloves. 7-0-0 

Zastupitelstvo města 
13. 11. 2017 projednalo:
1. Majetkoprávní úkony obce 
2. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města Náchoda – Měs. památková zóna
3. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města Náchoda č. SMF/160/2017
4. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města Náchoda – podpora de minimis 
č. SMF/162/2017
5. Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu města Náchoda SMF/64/2017 
a SMF/95/2017
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/6/2017 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ná-
choda – podpora de minimis
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/7/2017 
o plnění závazku veřejné služby obecné-
ho hospodářského zájmu
8. Dodatek č. 4 ke smlouvě č. SMF/9/2017 
o plnění závazku veřejné služby obecné-
ho hospodářského zájmu
9.  Dodatek ke smlouvě o dotaci a darova-
cí smlouva SJŠ
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Náchoda – pod-
pora de minimis č. SMF/22/2017
11. Volbu přísedících Okresního soudu 
v Náchodě
12. Plnění usnesení ZM č. VII. písm. c 
z 12.12.2016
13. Návrh na odvod nedočerpaného pří-
spěvku příspěvkových organizací
14. Vyřazení dlouhodobého hmotného 
majetku
15. Rozpočtová opatření
16. Revokaci usnesení ZM č. II. m/ ze dne 
12. 12. 2016 v části schválení smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ná-
choda č. SMF/27/2017
17.  Dodatek č. 5 ke smlouvě č. SMF/8/2017 
o plnění závazku veřejné služby obecné-
ho hospodářského zájmu
Jednání zastupitelstva města se zúčastni-
lo 24 zastupitelů, tři byli omluveni.
Veškeré materiály pro jednání zastupite-
lů včetně návrhu usnesení k jednotlivým 
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/usneseni/zastupitelstvo-23.asp
Záznam z jednání najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/video-archiv/23-13112017/
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Rada města Náchoda 15. 11. 2017
Jednání rady města se zúčastnilo pět rad-
ních, čtyři byli omluveni.
Jednání k bodům prezentace závěrečné zprá-
vy geologického průzkumu v Bělovsi a návr-
hu rozpočtu města na rok 2018 se zúčastni-
li i členové Zastupitelstva města Náchoda.
Prezentace závěrečné zprávy 
geologického průzkumu v Bělovsi 5-0-0

 RM vzala na vědomí závěrečnou zprávu 
geologického průzkumu v Bělovsi.
Návrh rozpočtu 2018 
a Střednědobý výhled rozpočtu 
na období 2018–2022 5-0-0

 RM doporučila zastupitelstvu města 
přijmout návrhy na usnesení, kterými se 
schválí rozpočet města Náchoda na rok 
2018 a všechny související náležitosti.

 RM doporučila zastupitelstvu města 
schválit Střednědobý výhled rozpočtu 
na období 2018–2022 dle návrhu.
Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb 2018–2020 5-0-0

 RM doporučila zastupitelstvu města 
schválit Střednědobý plán rozvoje sociál-
ních služeb pro město Náchod na období 
2018–2020. 
Žádost o dotaci Malina Brothers 5-0-0

 RM schválila dotaci pro hudební skupi-
nu Malina Brothers, zastoupenou panem 
Josefem Malinou, manažerem hudební 
skupiny, ve výši 30.000 Kč na vydání no-
vého alba hudební skupiny.
Žádost o slevu z pronájmu Městského 
divadla Dr. Josefa Čížka 5-0-0

 RM schválila slevu z pronájmu malého 
sálu Městského divadla Dr. Josefa Čížka 
ve výši 5.000 Kč vč. DPH za účelem spo-
lečenského setkání vedení města Nácho-
da se zástupci partnerů zapojených do re-
konstrukce průtahu Náchoda, které se 
uskutečnilo dne 16. 11. 2017. 
Veřejné osvětlení města Náchoda 
– IX. etapa – žádost o dotaci 5-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o dotaci na akci „Veřejné osvětlení města 
Náchoda – IX. etapa“ do výzvy č. 2/2018 
k předkládání žádostí o dotaci v rám-
ci Státního programu na podporu úspor 
energie na období 2017–2021 – program 
EFEKT 2 pro rok 2018 vyhlášené Minis-
terstvem průmyslu a obchodu ČR a dále 
souhlasila s vystavením objednávky 
společnosti Actispro Light s.r.o., Praha 
6, na zpracování energetického posud-
ku, projektové dokumentace, předmětné 
části pasportu VO pro danou etapu, výběr 
předmětné části z generelu VO s požadav-
ky na zatřídění komunikací do tříd osvět-
lenosti za cenu 68.600 Kč bez DPH.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s vystavením objednáv-

ky pro S atelier s.r.o., Náchod na vypraco-
vání projektové dokumentace na čerpací 
stanici minerální vody v Bělovsi v objek-
tu staré hasičské zbrojnice. 5-0-0

 RM souhlasila s vystavením objednávky 
pro společnost Green4plan s.r.o. na prove-

dení projektové dokumentace na výstav-
bu nového hřbitova. 5-0-0 

Rada města Náchoda 20. 11. 2017
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních, tři byli omluveni.
Výroční zprávy a zprávy o činnosti 
příspěvkových organizací města  5-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy 
příspěvkových organizací MŠ Alšova, MŠ 
Březinova, MŠ Vítkova, MŠ Myslbekova 
a MŠ Havlíčkova.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s ukončením nájemní 
smlouvy uzavřené s Tělovýchovnou jed-
notou Náchod, z.s., z důvodu posunutí za-
hájení rekonstrukce budovy čp. 1759 v ul. 
Pražské, dohodou k 31. 12. 2018. 5-0-0

 RM souhlasila s ukončením nájem-
ní smlouvy č. SMF/1999/2011 uzavřené 
s Okresním sdružením České unie spor-
tu Náchod, z. s., rovněž z důvodu posunu-
tí zahájení rekonstrukce budovy čp. 1759 
v ul. Pražské, dohodou k 31. 12. 2018. 
 5-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce na bezplatné užívání pozem-
kové parcely č. 183/10 o výměře 2051 m2 
v katastrálním území Dobrošov. Poze-
mek se přenechává do výpůjčky za úče-
lem sečení trávy a udržování veřejné ze-
leně. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 
s účinností od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2019.  
 5-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností GasNet, s.r.o. Plyná-
renské zařízení bude umístěno pod po-
vrchem pozemkové parcely č. 1990/2 
v ulici Kladské a v pozemkových parcelách  
č. 614/2, č. 614/3, č.623/6, č. 623/7,  
č. 623/11, č. 749 a č. 750 v ulici Kladské. 
Celková délka plynovodního potrubí ulo-
ženého v pozemkových parcelách města 
má být cca 220 m. 5-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce s příspěvkovou organizací MŠ 
Myslbekova. Smlouvou o výpůjčce se pří-
spěvkové organizaci předávají do bez-
platného užívání tři pískovišt. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou s účinností 
od 21. 11. 2017. 5-0-0

 RM souhlasila s uzavřením pachtov-
ní smlouvy na užívání části pozemkové 
parcely č. 274, díl č. 2 o výměře 371 m2 
v katastrálním území Babí u Náchoda pro 
zřízení zahrádky, umístění chatky a per-
goly. Smlouva se uzavírá na dobu neurči-
tou s účinností od 1. 1. 2018. 5-0-0

 RM schválila podání žádosti o bezúplat-
ný převod pozemkové parcely č. 2055/2 
a pozemkové parcely č. 2055/3 katastrál-
ní území Náchod z vlastnictví Královéhra-
deckého kraje do vlastnictví města Ná-
choda. Jedná se o novou zastávku v ulici 
Krkonošská. 5-0-0
Účelová neinvestiční dotace na výdaje 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Náchod na rok 2017 5-0-0

 RM vzala na vědomí rozhodnutí Mini-
sterstva vnitra – generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR o po-
skytnutí účelové neinvestiční dotace měs-
tu Náchod prostřednictvím Královéhra-
deckého kraje na výdaje Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Náchod na rok 2017 
ve výši 42.857,60 Kč. 
Plán zimní údržby 2017–2018 5-0-0

 RM revokovala své usnesení z 30. 10. 
2017 a schválila Plán zimní údržby na ob-
dobí 2017/2018 s novou terminologickou 
úpravou.

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování vystavit objednávku na TS Ná-
chod s.r.o. na zimní údržbu na období 
2017/2018 v souladu se schváleným Plá-
nem zimní údržby na období 2017/2018.
Smlouva o zajištění ohňostroje 6-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o koná-
ní ohňostroje, dne 1. 1. 2018 v 18.00 ho-
din na Masarykově náměstí v Náchodě, 
firmou Fireworks service s. r. o., za celko-
vou částku 70.000 Kč vč. DPH a poskytnu-
tí zálohy uvedené firmě ve výši 69.000 Kč 
do 27. 11. 2017.
Žádost o čerpání fondu rezerv 
a rozvoje 6-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje ve výši 69.000 Kč a převod této částky 
do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ 
Komenského. Finanční prostředky budou 
využity na doplnění vybavení tříd nábyt-
kem v nově rekonstruované budově školy, 
na vyrovnání zvýšených nákladů na spo-
třebu vody po havárii vodovodního po-
trubí a na předpokládané zvýšené nákla-
dy na elektřinu.
Nabídka na provedení projektové 
dokumentace hřbitov Náchod 6-0-0

 RM revokovala své usnesení a souhla-
sila s vystavením objednávky na vypra-
cování projektové dokumentace (již v le-
tošním roce) pro společnost Green4plan 
s.r.o., nabídková cena 423.500,00 Kč vč. 
DPH 21 %.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s přenecháním 1 ks vyřa-

zeného ocelového sloupu pro Klub Monta-
ce Náchod z.s. 5-0-0

 RM schválila prodloužení termínu 
dodání 3D modelu náchodského zám-
ku na okružní křižovatku „u Čedoku“ 
do 28. 2. 2018 a schválila uplatnění smluv-
ní pokuty. 6-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy na zpra-
cování „Změny č. 1 Územního plánu Ná-
chod“ se zhotovitelem REGIO, projektový 
ateliér s.r.o., Hradec Králové. 6-0-0

 RM souhlasila s navrhovanou úpravou 
parkovací plochy v ul. Mlýnská a ul. Rie-
grova s termínem realizace nejpozději 
do 30. 4. 2018. 6-0-0

 RM vzala na vědomí vyhlášení ředitel-
ského volna ředitelky ZŠ, Náchod, Pavli-
šovská 55 dne 22. 12. 2017. 6-0-0
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        KRONIKA narození a svatby
V říjnu 2017 se narodili:
  2. 10. Filip Kočí
 3. 10. Antonín Krajčír
 5. 10. Adéla Burešová
  Elena Pácaltová
 10. 10. Julius Budaj
 17. 10. Adam Modráček
 18. 10. Bára Vlčková
  Petr Pošvář
 19. 10. Natálie Záveská
  Tobiáš Vrátný
 20. 10. Nela Balcarová

 22. 10. Jan Drahozal
 26. 10. Matěj Beneš
 27. 10. Richard Němec
  Johana Kadaníková
 30. 10. Štěpán Hojný
  
V říjnu 2017 byli oddáni:
 13. 10. Tomáš Ježek, Nový Hrádek
  Renata Šormová, Kramolna
 21. 10. Milan Štíbr, Plzeň
  Blanka Němcová, Aš

Rádi bychom poděkovali i touto cestou 
vám všem, kteří jste podpořili svým ná-
kupem nebo darovanými věcmi Dobročin-
ný bazar, který se konal od 16. do 20. října 
ve sborovém domě Církve bratrské. Výtě-
žek 121.000 Kč byl předán Hospici Anež-
ky České v Červeném Kostelci na koupi 
sanitního vozu. Další bazar je naplánován 
v termínu 12.–16. března 2018. O účelu ba-
zaru a dalších podrobnostech vás bude-
me včas informovat. Můžete také sledovat 
facebookový profil bazaru: https://www.
facebook.com/dobrocinnybazar/. Za baza-
rový tým Jana Hejzlarová.

Dobročinný bazar

Odlehčovací služba v Domově pro seni-
ory Marie je určena seniorům, kteří dovr-
šili věk pro přiznání starobního důchodu 
a mají sníženou schopnost zajistit si osob-
ní péči a potřeby. Sídlo sociální služby je 
v Bartoňově ulici, č. p. 1998 v Náchodě.

 Cílem zřízení odlehčovací služby je vy-
tvořit pro občany, kteří pečují o své blízké 
v domácím prostředí, zázemí, které umož-
ní regeneraci sil pečující osoby pro další 
péči a seniorovi návrat zpět do domácího 
prostředí. V době pobytu na odlehčovací 
službě, která je zpravidla na jeden měsíc, 
se klient může účastnit veškerého dění 
a aktivit, které jsou připravovány pro kli-
enty Domova pro seniory Marie. Služba je 
poskytována zdravotními sestrami a pe-
čovatelkami. Poskytování služby je zajiš-
těno dvacet čtyři hodin denně, sedm dní 
v týdnu. Pobytová odlehčovací služba na-
bízí ubytování v jednolůžkovém pokoji, 
který je komfortně vybaven a má vlastní 
sociální zařízení. Pobyt i služby jsou pro 
klienta prospěšné a rovnají se dojmu po-
bytu v lázních či na dovolené. 

 Odlehčovací služba zachovává denní 
režim klienta, personál zajišťuje pomoc 

a podporu při činnostech, které klient již 
nezvládne sám. Služby jsou poskytovány 
na základě smlouvy a dle ceníku, vychá-
zejícího z platných předpisů a odsouhla-
seného Radou města Náchoda. Ubytování 
v ceně 190 Kč denně, strava je zajišťována 
dodavatelsky, snídaně 30,50 Kč, víkendo-
vé obědy 59,50 Kč a večeře 49 Kč z nemoc-
nice, obědy ve všední dny z Rubeny v ceně 
63 Kč. Úkony péče ve výši 100 Kč za hodi-
nu a jsou časovány v minutách dle skuteč-
ně spotřebovaného času.

 Zájemce o službu musí vyplnit žádost, 
vyznačit termín pobytu a doložit potvr-
zení lékaře o zdravotním stavu (tiskopi-
sy je možné vyzvednout osobně v domově 
pro seniory nebo jsou dostupné na www 
stránkách). U každého zájemce je prove-
deno sociální šetření. Informace nalezne-
te též na www.messs-na.cz nebo vám je po-
skytneme na telefonním čísle 491 423 478 
a 736 490 344.

 Těšíme se na váš pobyt v našem zaří-
zení a věříme, že bude pro vás příjemný 
a užitečný.

 Mgr. Jaromír Vejrych, 
ředitel MěSSS Marie

MěSSS Marie
Jste pečující osoba o seniora a potřebujete odpočinek v péči o něj? Potřebujete ob-
novit síly pro další péči o seniora? Potřebujete si vybavit nezbytné osobní záležitos-
ti a nemáte jinou možnost zajištění péče o seniora? 
Využijte nabídky pobytové odlehčovací služby v Domově pro seniory Marie.

6. 10. jsme v rámci Týdnů pro dušev-
ní zdraví hostili divadelní soubor DrAmas 
(Divadelní spolek amatérů nejen s Asper-
gerovým syndromem), který funguje při 
Národním ústavu pro autismus. Naším 
společným tématem bylo a je destigma-
tizace lidí, kteří se v důsledku svého one-
mocnění zdají být svému okolí nesrozu-
mitelní.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
jednak režisérkám a hercům za jejich vý-

PODĚKOVÁNÍ

Rozloučení
Komise pro obřady a slavnosti, zajiš-

ťující vítání občánků a návštěvy jubi-
lantů, se rozloučila s dlouholetou člen-
kou této komise p. Martou Sobolovou. 
Paní Sobolová pracovala v komisi více 
než 30 let, navštěvovala náchodské ob-
čany slavící životní výročí a pomáha-
la při vítání občánků. Byla vždy velmi 
spolehlivá, ochotná a hlavně tuto prá-
ci dělala ráda. Městský úřad Náchod si 
velmi váží takových lidí a paní Sobolo-
vé tímto patří velké, upřímné poděko-
vání a zároveň přání pevného zdraví, 
radosti a pohody v soukromém životě.

Evangelická akademie
Příkladná příprava na zaměstnání

V pátek 3. listopadu 2017 naše škola 
obdržela poděkování od Královéhradec-
kého kraje a Krajské hospodářské komo-
ry Královéhradeckého kraje za příklad-
nou přípravu žáků na budoucí povolání 
a za spolupráci se zaměstnavateli. Záro-
veň s poděkováním byla škola nominová-
na mezi 18 středními školami v kraji na 
ocenění ŠKOLA FIRMĚ 2017. Za nomina-
ci a výbornou spolupráci děkujeme Králo-
véhradeckému zdravotnickému holdingu 
a.s., zejména pak všem spolupracovníkům 
z Náchodské nemocnice a.s..

Je to pro nás velké povzbuzení do další 
práce. Ještě letos 18. prosince převezmou 
závěrečná osvědčení naši první absolventi  
akreditovaného vzdělávacího kurzu SA-
NITÁŘ. Ošetřovatelé již máme ve druhém 
ročníku a od září příštího roku otevíráme 
nově obor Zdravotnický asistent. Věříme, 
že ve spolupráci s náchodskou nemocnicí 
dobře připravíme nové zdravotnické pra-
covníky na trh práce.

David Hanuš, ředitel školy
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kony i za to, že vážili cestu z Prahy bez ná-
roku na honorář, a také sponzorům, díky 
kterým jsme mohli představení v náchod-
ské ZUŠ uspořádat. Díky za drobné pozor-
nosti a květiny pro herce, občerstvení pro 
raut, fotografie z představení. 

Děkujeme i za vstřícné jednání ZUŠ 
a Déčka Náchod.

A vás, kteří jste autorské divadlo o mý-
tech a předsudcích letos nestihli, srdečně 
zveme na Týdny pro duševní zdraví 2018. 

Péče o duševní zdraví, z.s. 
Pobočka Náchod, Tyršova 59, Náchod

V letošním roce proběhl již 11. ročník 
soutěže o nejkrásnější nádraží v České re-
publice. Cílem tohoto projektu je pouká-
zat na dobré příklady v péči o prostředí 
železničních stanic, zastávek a jejich oko-
lí. Kandidáty do ankety navrhuje veřej-
nost, jež zároveň rozhoduje o vítězi. Ce-
lou soutěž pak organizuje Spolek Želpage 
ve spolupráci s dalšími subjekty. V anke-
tě se rozhodovalo mezi 31 nominovaný-
mi nádražími, do finále pak postoupilo 
10 objektů. 

Vyhlášení proběhlo v pátek 10. listo-
padu v Senátu za účasti senátorů, před-
stavitelů Ministerstva dopravy ČR, Sprá-
vy železniční dopravní cesty, dopravců, 
zástupců vesnic a měst. V rámci oceně-
ní nejkrásnějších nádraží se neztratil 
ani Náchod. Železniční stanice obdrže-
la zvláštní cenu za celkovou moderni-
zaci, její propojení s autobusovým ter-
minálem a přívětivou péči o cestující. 
Náchodské nádraží se dočkalo také  
ocenění generálního ředitele Správy že-
lezniční a dopravní cesty pana Pavla Su-
rého. 

Ceny přebíral osobně starosta měs-
ta Náchoda Jan Birke, který s potěšením 
uvedl: „Ocenění si velmi vážím a moc 
děkuji odborníkům, kteří si všimli dů-
ležitosti propojení dopravního uzlu že-
lezniční a autobusové dopravy. Lidé se 
tak dočkali důstojného zázemí při čeká-
ní na všechny spoje.“ 

Města Náchod a Kudowa Zdrój vzá-
jemně spolupracují již několik let. Dal-
ším přeshraničním projektem, který pro-
bíhá po celý rok 2017, se týká prohloubení 
spolupráce pracovníků turistických infor-
mačních center či propagačních aktivit.

V rámci projektu vznikne informační 
materiál – brožura, která bude zahrno-
vat přehled turistických zajímavostí Ná-
choda a Kudowy Zdrój, a to s otevíracími 
dobami i vstupným. Materiál bude dopl-
něn fotografiemi. Součástí bude i mapa 
turistické oblasti Kladské pomezí a pol-
ského příhraničí, na které budou vyzna-
čena turisticky atraktivní místa a cyklo-
trasy. Na druhou stranu mapy plánujeme 
umístit popis cyklotras. Samozřejmostí 
je dvojjazyčná jazyková mutace – česká 
a polská. Brožura vzniká na základě ab-
solvovaných studijních cest pracovnic in-
formačních center, které se konaly na jaře 
a na podzim po obou stranách hranice. 

Dalšími propagačními aktivitami jsou 
tvorba záložek a bloků. Na záložkách bu-
dou vyobrazena navštívená místa jak 
z České, tak z Polské republiky. Na blocích 
budou natištěny tradiční akce, které se 
konají v Náchodě a v Kudowě Zdrój. Blo-
ky budou vyrobeny ve formátu A4 a A5. 

Projekt je spolufinancován z prostřed-
ků Evropské unie -– Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Euro-
regionu Glacensis, registrační číslo pro-
jektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000376.

Propagace 
Evropského města 
Náchod – Kudowa Zdrój

Náchodské nádraží 
se dočkalo významného ocenění

Jan Birke zároveň dodal, že je velkým 
obdivovatelem Járy Cimrmana, tedy díla 
Jana Svěráka, který byl předávání oce-
nění rovněž přítomen. Právě na náchod-
ském nádraží čekal Jára Cimrman, géni-
us zhmotněný Svěrákem, a to při cestě se 
svou družinou na severní pól a zanechal 
zde v dlažbě pravděpodobně otisk svého 
cepínu či lyžařské hůlky. Jak se traduje 
a je zapsáno na tabulce na vlakovém ná-
draží: Svého vlaku se však bohužel nedo-
čkali, protože okolo roku 1907 byly spoje 
do Polska opravdu nepravidelné. On slav-
ný výrok Karla Frištenského, postavy z Ci-
mrmanovy hry „Dobytí severního pólu“ 
– „… již od Náchoda se ptá, kdy už tam bu-
dem!“ – je vlastně shrnutím celé této ná-
chodské tajemné epizody o Cimrmanovi. 

Přejeme všem návštěvníkům našeho 
náchodského nádraží, aby vždy dorazili 
do svého cíle v pořádku a doufejme i bez 
zpoždění.
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Prosincová výročí
V neděli 3. prosince začíná Advent – 
očekávání „příchodu“… 
3. prosince 1952 byli popraveni po in-
scenovaných procesech někdejší ge-
nerální tajemník KSČ Rudolf Slánský, 
ministr zahraničí dr. Vlado Clementis 
a řádka dalších předních představite-
lů KSČ, kteří se aktivně zasloužili o ne-
chvalně proslulý „vítězný únor“ 1948. 
Jejich „soudruzi“ se jim odvděčili kru-
tými výslechy, popravou, ale po letech 
i „rehabilitací“. 
6. prosince 1997 zemřel profesor ná-
chodského gymnázia Václav Myšák, 
řadu let předseda výboru Komorní 
hudby, pečující o hudební život města. 
14. prosince 1957 zemřel malíř a po-
hádkář Josef Lada. Narodil se 17. pro-
since 1887.
14. prosince 1992 bylo 248 náchod-
ských občanů židovského původu 
nahnáno do transportu a odvlečeno 
do Terezína a odtud většinou do Osvě-
timi. 
15. prosince 1912 se narodil Ladislav 
Hrudík, významná osobnost spjatá 
s náchodským sportem i divadlem. 
Hrál, režíroval, u Hrudíků bývali uby-
továni hostující členové Národního di-
vadla a další herci. Zemřel 18. února 
1997.
17. prosince 1987 využil pěvecký sbor 
Hron částečného uvolnění politického 
„dohledu“ a uspořádal v plhovském 
Tylově divadle vánoční koncert. Ve zce-
la zaplněném sále spoluúčinkoval ná-
chodský rodák, hudební skladatel 
Miroslav Raichl se svou chotí, sopra-
nistkou Svatavou Šubrtovou-Raichlo-
vou, a také gymnazijní „sboreček“. 
20. prosince 1802 se narodil učitel, 
hudebník a regenschori Karel Kejklí-
ček, zasloužilý organizátor hudební-
ho života v Náchodě, spoluzakladatel 
pánského pěveckého sboru, pozdější-
ho Hronu. 
21. prosince 1947 zemřel architekt Du-
šan S. Jurkovič, podle jehož návrhu se 
stavěla Jiráskova chata na Dobrošově, 
přestavovalo Peklo, upravoval novo-
městský zámek.
22. prosince 1867 se narodil literární 
kritik F. X. Šalda, který pobýval i v Ná-
chodě a léčil se v nedaleké Chudobě. 
24. prosince 1997 zemřel profesor 
broumovského a pak náchodského 
gymnázia, docent hradecké peda-
gogické fakulty, češtinář a ruštinář 
PhDr. Stanislav Máslo.
27. prosince 1877 se narodil malíř 
a ilustrátor Adolf Kašpar, známý mj. 
ilustracemi k Babičce Boženy Němco-
vé nebo Jiráskovu U nás. 
Čtenářům Zpravodaje přeji příjemné 
prožití vánočních svátků a dobrý vstup 
do roku nového.                                   (AF)

V Galerii U přívozu ve Studijní a vědec-
ké knihovně v Hradci Králové se uskuteč-
ní od 11. do 16. prosince prodejní autor-
ská výstava čtveřice umělců. Náchodská 
rodačka Hana Říhová vystavuje figurál-
ní keramiku, Marcela Hovadová z Horní-
ho Kostelce vitráže a paličkovanou kraj-
ku, Kateřina Kočková batikované oděvy 
a Jiří Tomanec plastiky a kovové šper-
ky. Od pondělí do pátku od 9 do 18 ho-
din a v sobotu od 9 do 13 hodin si mohou 
zájemci výstavu prohlédnout a zakoupit 
případný originální vánoční dárek. Na-
víc se v pátek 15. prosince nabízí kurz pa-
ličkování pro začátečníky. Ti, kdo se bu-
dou chtít k tomuto umění přiblížit, se 
musí předem přihlásit na telefonním čís-
le 604 442 870. Vstup na výstavu je vol-
ný, dobrovolný příspěvek na režii se ov-
šem nevylučuje. Je ovšem vyloučeno, že 
by byl návštěvník výstavy zklamán.    (AF)

Pozvání na předvánoční výstavu

„My jsme žáci z Po-
lice, potřebujem velice, 
ZUŠlechtit naší ZUŠ, 

čtyři tři dva jedna už,“ zpívají žáci pěvec-
kého kroužku školy na podporu on-line 
sbírky na portálu hithit.com, která byla 
spuštěna 30. října s ušlechtilým záměrem 
– vybavit nově budovaný koncertní sál, 
na nějž z úvěru města nezbývají finanč-
ní prostředky.

ZUŠ si klade za cíl zajistit adekvátní ka-
pacitu školy pro nadmíru zájemců z řad 
žáků. Především těm chce dát moderně 
vybavený koncertní sál, kde budou moci 
předvést svůj talent. Děti by totiž měly 
mít možnost vystupovat na prknech, kte-
rá pro ně znamenají svět. Tím pomyslným 
světem jste pro ně vy – rodiče, babičky, 
přátelé a fanoušci ZUŠ.

Spuštěním kampaně se odpočítává  
45 dní, během nichž máte možnost 
na konto ZUŠlechtění koncertního sálu 
přispět. Většina dní sice uběhla, ale ještě 
jich pár zbývá! Proto zasedněte ke svým 

ZUŠlechťujeme ZUŠ 
v Polici nad Metují

počítačům a zmobilizujte svou klávesni-
ci www.hithit.com/zuslechtujemezus. 
Možnost přispět máte jen do xx.yy.zzzz.
Na webu je k výběru mnoho odměn, kte-
ré můžete výměnou za finanční příspě-
vek získat. Chcete dát koncertnímu sálu 
oponu, anebo přispějete na světla a tech-
niku? Je tu i šance navrátit se do školních 
lavic a absolvovat hodinu hudební nauky 
nebo lekci keramiky za hrnčířským kru-
hem. Chcete-li komentovanou prohlídku 
školy nebo svůj vlastní portrét – vše se 
vám může splnit. Můžete si dokonce do-
přát vlastní doživotní sedadlo v koncert-
ním sále, anebo se „plácnout přes kapsu“ 
a zafinancovat Základní umělecké škole 
výbavu celého sálu.

Na závěr ze srdce děkujeme těm, kteří 
už naši školu podpořili. Máte-li ještě další 
možnost nebo nápad, jak pomoci našemu 
projektu, obraťte se na nás na zuslechtu-
jeme@zuspolice.cz

Lubor Bořek, 
ředitel školy a organizátoři sbírky
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Historické veřejné stavby
11. Okresní dům (dnes objekt Policie ČR) čp. 698

V červenci až srpnu 1865 byla v rámci správních reforem zří-
zena v Náchodě nová instituce – okresní zastupitelstvo. Tento sa-
mosprávný orgán fungoval v rámci obvodu hranic náchodského 
soudního okresu jako samostatný samosprávný okres. Do jeho 
původně 30 členného složení byli voleni zástupci obcí, měst, prů-
myslníků, obchodníků a statkářů. Ze svého středu vybíral okres-
ního starostu a šestičlenný okresní výbor. Vykonával zejména 
dohled nad jednotlivými obecními a městskými samosprávami, 
zdali postupují v souladu s platným obecním nařízením, dále vy-
řizoval na okresní úrovni agendu hospodářskou (rozpočty), sta-
vební a silniční, školskou, sociální a zdravotní. Např. v okresním 
městě Náchodě zřídil a po určitou dobu spravoval mj. veřejnou 
nemocnici (od 1895), sirotčinec (1908) a obchodní školu (1919).

 Oficiálním sídlem okresního zastupitelstva se zprvu stal ná-
chodský zámek, v němž majitel náchodského velkostatku Vi-
lém Schaumburg-Lippe poskytl novému úřadu několik místností. 
Ovšem po protestu některých obcí v červenci 1867 byla okres-
ní kancelář umístěna ve městě v tzv. obecním domě čp. 67. Pro 
nedostatek vhodného prostoru se sídlo okresu poté přestěhova-
lo do pronajatých místností na Kame-
nici, odkud se v srpnu 1917 přesunulo 
do druhého patra budovy Občanské zá-
ložny v tehdejší Pražské ulici (dnes zá-
kladní umělecká škola v Tyršově ulici).

Dne 25. 6. 1924 ve schůzi okresní 
správní komise (ta podle novelizova-
né legislativy nahradila v listopadu 
1919 zastupitelstvo a její členové byli 
již jmenováni) byla poprvé vyslovena 
myšlenka na postavení vlastního tzv. 
okresního domu. Tento dům měl slou-
žit nejen co moderní úřadovna, ale 
také byl určen pro služební byty okres-
ních úředníků a zaměstnanců a záro-
veň měl sloužit i pro účely sociální 
péče. Při domě se měla nacházet samo-
statná garáž pro nový parní válec. Sta-
vební místo, odkoupené od města, se 
našlo na tzv. pivovarské louce, kde po-
dle regulačního plánu mělo vzniknout 
Husovo náměstí. Již dne 1. 7. 1924 byla 
vypsána veřejná soutěž na novostav-
bu, ve které zvítězil návrh místního 
architekta Bohumila Kuchaře (1883–
1945), který měl v té době svůj ateli-
ér v Praze – Královských Vinohradech. 
Následně byla vypsána soutěž na řemeslnické práce: zednické, 
kamenické, bednářské, tesařské, zámečnické, kovářské, klempíř-
ské a pokrývačské. Úmyslem bylo postavit „reprezentační budovu 
(vně i vnitř)“, která sice bude nákladnou stavbou, ale zároveň se 
stane „okrasou celého okresu“. Okresní správní komise požádala 
13. 10. 1924 okresní správu politickou (poté okresní úřad) o sta-
vební povolení a 28. 1. 1925 se konala stavební komise. Na ní bylo 
upuštěno od stavby samostatného objektu pro parní válec. Pro-
jekt samotné budovy byl schválen a 3. 2. 1925 bylo vydáno sta-
vební povolení. Po přípravách byla 8. 7. 1925 ze šesti podaných 
návrhů zadána stavba místnímu staviteli Ing. Jaroslavu Hakau-
fovi za částku 1 375 480 Kč, celková suma včetně řemeslnických 
prací měla dosáhnout 3 mil. Kč. Samotná stavba byla zahájena 
26. 9. 1925 a skončena definitivně 24. 8. 1928, kdy proběhla zá-
věrečná kolaudace. Někteří úředníci se do budovy stěhovali již 
16. 1. 1928 a následně 18. 1. 1928 se v ještě nedokončené zase-
dací síni konala řádná schůze okresní správní komise. Slavnost-
ní schůze k otevření okresního domu se uskutečnila 28. 7. 1928. 

Mezitím – 14. 7. 1927 – byl přijat zákon o reformě státní sprá-
vy, který vstoupil v platnost od 1. 12. 1928. Na jeho základě byly 
k tomuto datu zrušeny dosavadní zastupitelské okresy a okresní 
správní komise a místo nich byla vytvořena nová okresní zastu-
pitelstva, ze dvou třetin volená a z jedné jmenovaná, která byla 
včleněna do organizace nově stanovených okresních úřadů. Ná-
chodský okresní úřad již v březnu 1928 projevil zájem přestěho-
vat se ze svého sídla v čp. 665 do modernějšího okresního domu, 
ale jeho snaha byla jednoznačně odmítnuta. 

Nový okresní dům měl podobu rozsáhlé dvoupatrové budo-
vy na půdorysu písmene E, kryté vysokou valbovou střechou. 
Do Husova náměstí se obracel hlavním průčelím horizontálně 
členěným souvislými mohutnými nadokenními římsami. Jeho 
středu dominuje výrazný rizalit o pěti okenních osách, odděle-
ných polygonálními polosloupy, zakončený velkým trojúhelným 
štítem, ve kterém byl reliéf malého státního znaku s nápisem 
Okresní dům. Celá stavba, postavená v duchu národního slohu 
s novoklasicistními prvky, spočívala na vysokém kamenném so-
klu, přízemí a podnože bočních teras byly opatřeny červeným ke-

ramickým obkladem. V suterénu se mj. 
nacházely garáže pro vozidla, přízemí 
dominoval červeným mramorem oblo-
žený vestibul. Kromě něho zde bylo pět 
velkých bytů a úřadovny ústavu prá-
ce. V prvním poschodí sídlil předseda 
okresní správní komise, ředitel úřadu, 
tajemník a účetní, technická kancelář 
a dále se zde nacházely tři byty. Nej-
větší místností byla zasedací síň v dru-
hém patře s dřevěným kazetovým stro-
pem, k ní příslušela šatna a hovorna, 
dále zde byly čtyři třípokojové byty. 
Všechna patra spojovalo mohutné tří-
ramenné schodiště ve středním dvor-
ním křídle, menší schodiště pro byty 
byla v oblých dvorních rizalitech obou 
bočních křídel.

Po reorganizaci státní správy zůsta-
lo v budově sídlo nového okresního za-
stupitelstva a jeho úřadovny jako sou-
části okresního úřadu. Ve 30. letech 
byla část prostor pronajata okresnímu 
soudu, který se až do otevření své no-
vostavby potýkal s nedostatkem úřed-
ních místností. V průběhu druhé svě-
tové války se sem přestěhovalo okresní 

četnické velitelství, v červnu 1945 přeměněné na okresní velitel-
ství nově utvořeného Sboru národní bezpečnosti. Kromě něho se 
v prvním patře nacházelo oddělení státního veterináře a zůstá-
valy zde služební byty. Od r. 1954, kdy sem bylo umístěno nově 
zřízené okresní oddělení ministerstva vnitra, byly některé byty 
postupně rušeny ve prospěch úřadoven a v r. 1957 byla budova 
převedena do péče Domovní správy Náchod. Ze sídla ONV se sem 
poté přesunulo okresní velitelství veřejné bezpečnosti (VB) a bu-
dova byla v r. 1962 převedena do majetku krajské správy minis-
terstva vnitra v Hradci Králové. V letech 1974–1975 byla prove-
dena vestavba podkrovních místností v obou bočních křídlech. 
Po r. 1990 bylo v objektu čp. 698 umístěno Okresní ředitelství Po-
licie ČR, po reorganizaci zde nyní sídlí Územní odbor Krajského 
ředitelství Policie ČR. V roce 2014 bylo provedeno zateplení bu-
dovy polystyrenem, čímž byly zakryty keramické obklady čás-
ti původní fasády.

PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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INFORMACE 
z Městského informačního centra

Městská policie 
Náchod

Vánoční tipy z infocentra
Chvíle pohody a splněných přání – to 

jsou Vánoce. Chceme obdarovat své nej-
bližší přesně tím, co si přejí a mnohdy si 
s tím nemálo lámeme hlavu. I u nás v in-
focentru lze zakoupit ty „správné dárky“. 

Vzduchem se šíří vánoční atmosféra, 
ke které neodmyslitelně patří vůně va-
nilky, mandlí a cukru a vy si tuto poho-
du můžete ještě zpříjemnit rozmanitými 
chutěmi bylinných sirupů od firmy Ca-
mellus, které nově nabízíme v infocentru 
v luxusním balení, a to v kombinaci by-
linný sirup a čaj nebo dva sirupy různých 
příchutí. Tato balení jsou vhodná i jako 
dárek, kterým podpoříte zdraví obdaro-
vaného. Dětskou radost vykouzlíte díky 
textilním a dřevěným hračkám, Babičči-
ným pohádkám nebo stylovým mýdlům. 
Dále nabízíme knihy vztahující se k Ná-
chodu nebo keramiku. Zakoupit můžete 
rovněž vstupenky na nejrůznější kulturní 
akce, a pokud si nevíte rady, můžete zvo-
lit dárkovou poukázku opravňující držite-
le k výběru akce dle jeho zájmu.

Dále si dovolujeme upozornit návštěv-
níky na změnu otevírací doby infocent-

16. listopadu byl v dopoledních hodi-
nách slavnostně otevřen zrekonstruova-
ný hlavní průtah městem. Jednou z hlav-
ních priorit Městské policie Náchod byl 
po celý letošní rok dohled nad bezpečnos-
tí a plynulostí silničního provozu na ob-
jízdných trasách po městě. Skoro každý 
týden řešili strážníci nějakou kalamitní 
situaci způsobenou především řidiči ka-
mionů, díky kterým zůstávala doprava 
v Náchodě zablokována. Při kontrolách 
vyřešili strážníci celkem 353 řidičů kami-
onů, kteří nerespektovali dopravní zna-
čení, a za tyto přestupky uložili pokuty 
v celkové výši 295.550 Kč.

Miroslav Horák – Městská policie Náchod

Z důvodu přípravných prací na níže uve-
dené kulturní akce, které se budou konat 
na Masarykově náměstí v Náchodě, bude 
v části náměstí omezené parkování v ter-
mínech:
8. 12. 2017, 6.00– 20.00 hodin
Sněhánky aneb Veselé Vánoce s Perníč-
kem kulturní program s vánočními trhy
1. 1. 2018, 6.00–21.00 hodin
Novoroční ohňostroj

ra během vánočních svátků. Ve dnech  
24. až 26. prosince 2017 a 1. ledna 2018 
bude infocentrum uzavřeno. Od 27. do 30. 
prosince platí běžná mimosezónní oteví-
rací doba. Od 2. ledna se s vámi opět těší-
me na viděnou. 

Přejeme všem našim příznivcům a ná-
vštěvníkům pohodové prožití vánočních 
svátků a do nového roku 2018 pevné zdra-
ví a pohodu.

Za kolektiv MIC Ivona Košková, 
Jana Somernitzová, Lucie Dostálová, 

Vendula Hamplová

UPOZORNĚNÍ  
na omezené parkování

Vánočním stromem v Náchodě pro letošní 
rok je douglaska tisolistá. Město Náchod 
ji pokácelo na svém pozemku, kam ji však 
před lety vysadila rodina Sedláčkových 
a Zítkových z ulice Svobody v Náchodě. 

 Za správu městské zeleně děkuje 
Andrea Brandejsová

Vánoční stromCílem tohoto ročního projektu je vý-
měna zkušeností, vzájemné poznávání 
a sdružování žáků a učitelů z partner-
ských škol. V rámci projektu se na obou 
stranách hranice uskuteční celkem čtyři 
setkání. Dva dvoudenní pobyty ve Svíd-
nici a dvě jednodenní návštěvy polských 
žáků v Náchodě. V rámci tohoto projek-
tu byla také vyhlášena fotografická sou-
těž „Partner v objektivu“. Výsledky této 
soutěže budou vyhlášeny 31. 3. 2018, tedy 
na konci celého projektu. 

Dne 26.–27. dubna 2017 navštívili žáci 
a učitelé Obchodní akademie Náchod 
v rámci projektu „Poznejme se. Vzdělání, 
kultura a sport v česko – polském příhra-
ničí“ polskou integrovanou ekonomickou 
školu Wincentego Stysia ve Svídnici. Pol-
ští účastníci projektu připravili pro české 
žáky a učitele bohatý program, který ob-
sahoval nejenom představení polské ško-
ly a vzájemné seznamování žáků, ale také 
sportovní aktivity nebo večerní diskoté-
ku. Druhý den absolvovali čeští návštěv-
níci hodinu polského jazyka, kde se mohli 
naučit pár základních polských vět, nebo 
navštívili hodinu zeměpisu. Po návštěvě 
školy a svídnické katedrály následoval od-
jezd na prohlídku zámku Książ. Poté se 
čeští a polští žáci rozloučili a české účast-
níky čekal návrat zpět do Náchoda. 

Program pokračoval dne 27. září 
2017, kdy na oplátku přijeli polští učite-

Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport
na pograniczu polsko-czeskim

lé a žáci do Náchoda. Zahájení proběhlo 
proslovem místostarosty Miroslava Brá-
ta na radnici. Následně se učitelé a žáci 
přesunuli do kostela sv. Vavřince, kde je 
přivítal pan děkan. Poté následovala ces-
ta na náchodský zámek a prohlídka jeho 
areálu, po které se účastníci naobědvali 
v Beránku. Po obědě se všichni přesunu-
li do budovy obchodní akademie, aby si 
prohlédli učebny a zázemí školy. Závěr ná-
vštěvy polských přátel byl věnován exkur-
zi do pevnosti Dobrošov. 

Další shledání partnerských škol pro-
běhne před Vánoci druhou jednodenní 
návštěvou polských účastníků. Poslední 
setkání by mělo proběhnout na jaře 2018, 
kdy se česká skupina vydá opět do sou-
sedního Polska. 

V. Janoušková, K. Neugebauerová
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Vážení občané,
volba prezidenta České republiky se bude konat na území Čes-

ké republiky ve dvou dnech, a to v pátek 12. ledna 2018 od 14 ho-
din do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8 hodin do 14 ho-
din. Případné druhé kolo se pak uskuteční opět ve dvou dnech, 
a to v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna v totožných časech.

Voličem, který je oprávněn volit hlavu českého státu, je státní 
občan České republiky, který alespoň druhý den voleb tj. 13. led-
na 2018 dosáhl věku 18 let, v případném druhém kole pak může 
volit i občan, který završil 18 let nejpozději dne 27. ledna 2018, 
tedy druhý den druhého kola volby.

Volební místnosti jsou shodné jako pro jiné druhy voleb a je-
jich seznam bude zveřejněn ve „Volebním oznámení“ starostou 
města nejpozději ve čtvrtek 28. prosince 2017. Toto oznámení 
bude vyvěšeno na webových stránkách města, na úřední des-
ce Městského úřadu Náchod a samozřejmě i na plakátových plo-
chách na území města Náchod.

Aby bylo voliči umožněno volit, musí volební komisi prokázat 
svou totožnost platným občanským průkazem, nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České repub-
liky nebo cestovním průkazem. Je tedy nezbytné mít u sebe po-
třebné doklady, aby Vám bylo volební komisi umožněno volit.

Voličský průkaz
Volič, který se v době volby nebude zdržovat v místě svého tr-

valého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v kterékoliv 
volební místnosti na území České republiky, případně v jakém-
koliv volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě 
nebo konzulárním úřadě České republiky.

O voličský průkaz je možné zažádat již nyní obecní úřad pří-
slušný podle místa vašeho trvalého pobytu. Žádost lze podat vol-
nou formou nebo je možné využít připraveného vzoru žádosti 
o vydání voličského průkazu, který je k dispozici na interneto-
vých stránkách Městského úřadu Náchod v sekci VOLBY. 

 
Žádost lze podat 
 v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem (osvo-
bozeno od poplatku)

 v elektronické podobě zaslané prostřednictvím dat. schránky
 osobně na městském úřadu

Žádost v písemné či elektronické podobě musí být obecnímu 
úřadu doručena nejpozději 5. ledna 2018. Osobně může volič po-
žádat až do 10. ledna 2018 do 16 hodin.

Je možné požádat o voličský průkaz pouze na první, nebo 
na druhé kolo, nebo na obě kola volby.

Mezi prvním a druhým kolem lze za stejných podmínek požá-
dat o vydání voličského průkazu na druhé kolo volby, a to v pří-
padě písemné či el. žádosti do 19. ledna 2018 a osobně nejpozdě-
ji 24. ledna 2018 do 16 hodin.

Volby v nemocnici
Zákon o volbách prezidenta České republiky umožňuje volit 

i těm voličům, kteří jsou ve dnech voleb hospitalizováni v ne-
mocnici, porodnici, ústavu soc. péče nebo jiném obdobném zdra-
votnickém zařízení a nemohou se tedy dostavit do své volební 
místnosti dle trvalého pobytu. 

Je k tomu ovšem zapotřebí splnění některé z podmínek sta-
novených zákonem.

Volič může hlasovat na základě zápisu do tzv. Zvláštního se-
znamu voličů. 

Do tohoto seznamu voliče zapíše obecní úřad na základě úda-
jů správy příslušného zdravotnického zařízení. Tyto údaje musí 
být obecnímu úřadu předány nejpozději 8. ledna 2018 pro 1. kolo 
volby, resp. 22. ledna 2018 pro 2. kolo. Proto volič, který bude 

Informace k volbám prezidenta republiky
v těchto dnech hospitalizován, bude při nástupu správou ne-
mocnice dotázán, zda se chce účastnit voleb prezidenta republi-
ky ČR (případně doporučujeme sdělit svůj úmysl účastnit se vo-
leb při nástupu do nemocnice) a jeho údaje tak budou předány 
obecnímu úřadu k zapsání do zvláštního seznamu. Zároveň do-
jde k vyškrtnutí voliče z tzv. stálého seznamu voličů v místě jeho 
trvalého pobytu. Ve dnech voleb pak nemocnici navštíví členo-
vé okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou a se-
znamem voličů, kteří projevili vůli hlasovat a jsou tedy zapsáni 
ve zvláštním seznamu. 

Pokud případně dojde k propuštění voliče do domácí péče, 
může se volič dostavit do své volební místnosti dle trvalého po-
bytu a bude mu též umožněno hlasování.

Volič může i v nemocnici hlasovat na voličský průkaz. 
Pokud je termín vaší hospitalizace plánovaný, a již nyní víte, 

že budete hospitalizováni ve dnech voleb 1. případně 2. kola vol-
by prezidenta ČR, doporučujeme si včas pořídit voličský průkaz 
za podmínek popsaných výše. Při nástupu do nemocnice pak již 
pouze uvědomíte personál, že se chcete účastnit voleb na zákla-
dě vydaného voličského průkazu. Správa nemocnice o tom opět 
uvědomí obecní úřad v místě nemocnice, který zařídí vše potřeb-
né. Ve dnech voleb pak i za těmito voliči dorazí členové okrsko-
vé volební komise přímo do nemocnice a umožní jim hlasování. 

Podrobnosti k samotné volbě
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každého kandidáta samo-

statně. Voličům by měla být kompletní sada hlasovacích lístků 
dodána nejpozději do 9. ledna 2018 přímo na adresu jejich trva-
lého pobytu. V případě jejich poškození, ztráty či zjištění nekom-
pletnosti je možné požádat přímo ve volební místnosti o vydání 
nové sady. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může též ob-
držet hlasovací lístky na požádání přímo ve volební místnosti.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V pro-
storu určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřed-
ní obálky – šedá obálka označená úředním razítkem obce – je-
den hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. 
Lístek se již nijak neupravuje.

V případě zdravotní indispozice či jiných vážných rodinných 
důvodů je možné požádat volební komisi o to, aby volič mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla komise zřízena. Na webových 
stránkách města Náchod bude k tomuto účelu zveřejněn v době 
voleb seznam telefonních kontaktů do jednotlivých volebních 
místností. V tomto případě pak komise vyšle své dva členy k vo-
liči s přenosnou volební schránkou.

Druhé kolo voleb
Případné druhé kolo se koná ve dnech 26. a 27. ledna 2018. 

Hlasovací lístky voliči obdrží již přímo ve volebních místnostech.
Do druhého kola volby postupují dva kandidáti, kteří obdrže-

li v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů. Pokud by 
se na prvním místě umístilo více kandidátů se shodným počtem 
hlasů postupují pouze všichni tito kandidáti z prvního místa 
do druhého kola. Prezidentem republiky je pak zvolen ten kan-
didát, který ve druhém kole získal nejvyšší počet odevzdaných 
platných hlasů.

Další podrobnosti k volbě prezidenta České republiky najdete 
na webových stránkách Města Náchod pod odkazem – prezident-
ské volby, případně též na stránkách Ministerstva vnitra České 
republiky: www.mvcr.cz Zde najdete i aktuální seznam kandidá-
tů, kteří kandidují na prezidenta republiky.

 Bc. Hana Horáková,
vedoucí správního odboru
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Ocenění Firma škole získala Saar Gummi Czech spolu se 
společnostmi ŠKODA AUTO a DIA-NA HK. Trojici fi rem vy-
brala z více než dvaceti nominací odborná komise, ocenění 
již čtvrtým rokem uděluje Královéhradecký kraj ve spolu-
práci s královéhradeckou Hospodářskou komorou. Předá-
ní ocenění proběhlo v Hradci Králové na začátku listopadu. 
Firmu navrhly tři školy v kraji zejména za program T Gene-
race – technici pro budoucnost, ve kterém již druhým ro-
kem Saar Gummi podporuje necelou dvacítku zájmových 
kroužků s technickým zaměřením na šesti školách. Pří-
spěvek získávají aktivní učitelé, kteří zřídí a vedou tako-
vý kroužek, protože školy zpravidla nemají možnost učite-
le za jejich dobrovolnou práci navíc odměnit.
V letošním roce se projekt T Generace rozšířil o cestovní 
fond. Ten umožní nejlepším účastníkům kroužků účast 
na soutěžích, ve kterých měří své síly s vrstevníky z jiných 
krajů i zemí. Jedná se například o robotické soutěže a fond 
je nyní určený pro studenty Jiráskova gymnázia v Náchodě.
Školy na programu T Generace oceňují i skutečnost, že 
v jeho rámci není vyžadována žádná protihodnota. Hlavní 
myšlenkou programu je motivovat studenty a podnítit je-
jich hlubší vztah k technice, protože zájemců o technické 
profese je dlouhodobý nedostatek.                                  (pl)

Česká Saar Gummi 
Saar Gummi získala ocenění 

Firma škole

nabízí rozvoz obědů
www.rozvozspecialit.cz

tel.: 603 422 845

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapra-
cování, pracoviště Červený Kostelec.

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Koordinátor - seřizovač, nástupní mzda 35 000 Kč, 
cílová mzda 45 000 Kč až 50 000 Kč.

Skladník manipulant, mzda 35 000 Kč.

Operátor gumárenské výroby, mzda 25 000 Kč až 
30 000 Kč.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě 
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, 
hledá zaměstnance na pozice:

ATAS elektromotory Náchod a.s.  
založeno v roce 1928  

 

Společnost  
ATAS elektromotory Náchod a.s.  

děkuje všem zaměstnancům  
a obchodním partnerům za spolupráci v 

roce 2017 a přeje příjemné prožití 
vánočních svátků a hodně soukromých i 

pracovních úspěchů v novém  
roce 2018. 

 

Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, www.atas.cz  

soukromých i 

v v 

pracovních úspěchů v novém 

elektromotory Náchod elektromotory Náchod elektromotory Náchod 

Náchod, www.atas.cz Náchod, www.atas.cz 
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Předprofesní příprava 
a další aktivity na Zemanově škole 

V rámci předprofesní přípravy jeli 1. lis-
topadu vybraní žáci nejvyšších ročníků ZŠ 
a ZŠ speciální na exkurzi do Střední ško-
ly řemesel a Základní školy v Hořicích. 
Prohlédli si školu a internát, zkusili si 
pár praktických dovedností v dílně obo-
ru brašnář – sedlář a v učební místnos-
ti pro obor Pečovatelské služby. Nejvíce 
je zaujala práce s koňmi, když se jeli po-
dívat na statek, kde se studenti praktic-
ky učí oboru Zemědělské (Farmářské) prá-
ce. Žáci ZŠ speciální si v keramické dílně 
tento měsíc vyzkoušeli zpracování hlí-
ny, z plátu hlíny vykrajovali hvězdičky 
a různé vánoční ozdoby na stromeček, 
modelovali z hlíny anděly. Proběhl opět 
plavecký výcvik, žáci si zdokonalili své 
plavecké styly a tak mohli již ve velkém 
bazénu plavat na rychlost a trénovat sko-
ky do vody. Uskutečnil se výlet do Hrono-
va, kam se žáci vydali po stopách Aloise 
Jiráska. Dnes už ví, kde je nejen Jiráskův 
rodný dům, ale také lavička Aloise Jiráska 
a studánka u Matky Jedle. Žáci 1. stupně 
ZŠ navštívili Městskou knihovnu v Nácho-
dě, žáci 2. stupně ZŠ Galerii výtvarného 
umění. 14. listopadu zhlédli žáci 1. stup-
ně ZŠ a ZŠ speciální divadelní představení 
v Městském divadle Dr. J. Čížka „Pipi Dlou-
há punčocha“. V tento den jsme si zároveň 
připomněli 110. výročí narození známé 
švédské autorky této dětské knihy Astrid 
Lindgrenové. Ve středu 15. listopadu nás 
žáci 2. stupně ZŠ reprezentovali v Trutno-
vě na fotbalovém turnaji, kde se umístili 
na krásném 3. místě. Studenti praktické 
školy navštívili v rámci odborné přípra-
vy několikrát Domov důchodců v Nácho-
dě, kde se podíleli na údržbě venkovního 
areálu a prováděli pod dohledem pomoc-
né práce v budově této pobytové sociální 
služby. V rámci školní družiny žáci vyrá-
běli různé výrobky z přírodnin, vydlabá-
vali dýni.

Na našem detašovaném pracoviš-
ti v Jaroměři měli žáci také bohatý pro-
gram. V rámci primární prevence pro-
běhla beseda „Šikana ve škole i mimo 

školu“ a „Bezpečnost silničního provo-
zu“. ZŠ speciální a 1. stupeň ZŠ navštívily 
městskou knihovnu, žáci devátého roční-
ku Střední školu řemesel a Základní ško-
lu v Hořicích. Při exkurzi u Městských vo-
dovodů a kanalizací s.r.o. se žáci učili, 
jak pečovat o vodu, ve škole se uskuteč-
nila podzimní výtvarná dílna. Listopado-
vé vyučování tak bylo pro žáky zpestřeno 
mnoha akcemi v rámci prožitkové peda-
gogiky. S žáky chystáme vánoční výzdo-
bu květníků na náměstí, tak se můžete 
těšit, čím letos překvapíme! A všichni již 
s nedočkavostí vyhlížíme prosinec a krás-
ný předvánoční čas…

 Mgr. Marie Hrachovcová
učitelka PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod

„Zlatá cesta“ z Lucemburska 
přes Čechy až do Vratislavi

Základní škola v Náchodě v Komenské-
ho ulici je známa mnohaletou spolupra-
cí v projektech s partnery v zahraničí. Je 
také členem společnosti škol, které se na-
cházejí ve městech při „Zlaté cestě Kar-
la IV.“

Karel IV., evropsky myslící panovník, 
podporoval mírové soužití lidí různých 
národností s přihlédnutím na jejich men-
talitu a jazyk. „Zlatá cesta“ před více než 
660 lety spojovala lidi bez bojů. Přístup 
císaře a krále Karla IV. je základní ideou 
spolupráce škol Lucemburska, Němec-
ka, Česka a Polska, které leží ve městech 
na „Zlaté cestě“.

Poznávání, spolupráce a projekty pro-
bíhají přes 20 let. Výsledkem společných 
počinů jsou kalendáře s výkresy žáků 
na různá témata vztahující se ke společ-
né minulosti zúčastněných zemí nebo pu-
blikace, např. Kniha pověstí z míst, kudy 
„Zlatá cesta“ probíhala. Další publikace 
„Jednou bavorsky – jednou česky – Ději-
ny, které staví mosty“ byla vydána v čes-
ko – německé verzi.

Témata výtvarných soutěží se vždy tý-
kají historických událostí, které ovlivnily 
dění v Evropě: Mistr Jan Hus, 700. výročí 
svatby Jana Lucemburského a Elišky Pře-
myslovny apod. Výtvarné práce jsou pre-
zentovány na výstavách.

Do Náchoda doputovala mezinárodní 
„Předvánoční výstava“, která se konala 
v Městské knihovně v Náchodě ve dnech 
30. října až 11. listopadu 2017.     V. Zelená

Seminář k biologické olympiádě
V sobotu 14. října se na gymnáziu 

ve Dvoře Králové n. L. konal seminář za-
měřený na letošní téma biologické olym-
piády, kterým je POHYB. Pořádal ho 
spolek Natura pod vedením paní Dobro-
rukové a pánů J. a J. Hotových. Zájemci 
z naší školy se dozvěděli spoustu zajíma-

vých informací o pohybu zejména ze svě-
ta bezobratlých živočichů. Některé z nich 
si mohli prohlédnout nejen na obrázku, 
ale i v konzervovaném stavu.     

I. Šimurdová a spol.

Exkurze do Prahy
Na konci měsíce října vyjely 8. roční-

ky na exkurzi do Prahy. Tam navštívily 
Technické muzeum a procházkou přes Le-
tenské sady, Malostranské náměstí a Kar-
lův most se vydaly obdivovat Národní di-
vadlo. I když se žáci nezúčastnili žádné 
inscenace, divadlo si prohlédli doslova 
od sklepení až po střechu. Většina z nich 
byla udivena překrásnou oponou, mohut-
ným lustrem a celkovou výzdobou diva-
dla. Na terase divadla se jim pak nasky-
tl nebývalý výhled na celou Malou Stranu 
s Hradčany. 

Archeopark Všestary
Na začátku listopadu zúročili žáci 

6. ročníků učivo o pravěku. Rozjeli se to-
tiž do archeoparku ve Všestarech. Tam 
na ně čekala interaktivní prohlídka se 
zajímavým výkladem o životě v pravěku 
a o vykopávkách z tohoto období dějin. 
V druhé, venkovní části, se mohli žáci vcí-
tit do života pravěkých lidí a vyzkoušet si 
například umlít mouku, ulovit „mamuta“ 
a navštívit dobová obydlí. Škoda jen, že 
panovalo pršlavé počasí.         

B. Majerová  a spol.

Výroba papíru v praxi
V listopadu se 9. třídy vydaly za po-

znáním výroby papíru do polského měs-
ta Duszniki. Žáci navštívili muzeum pa-
pírnictví, kde se seznámili s historií 
vzniku papíru, zhlédli výstavu moder-
ních papírových soch a prošli novou in-
teraktivní výstavou výroby a užití ban-
kovek. Vyzkoušeli si také ruční výrobu 
papíru metodou čerpáním. Každý si pak 
odnesl domů vyrobený papír s vodotis-
kem a barevný papír s usušenými rostli-
nami. Součástí exkurze bylo i objevování 
krás a památek lázeňského města Duszni-



12 NÁCHODSKÝ  ZPRAVODAJŠKOLY

ZŠ PLHOV

Montessori 
mateřská škola 
a základní škola

ZŠ BABÍ

ki a nemohla chybět ani ochutnávka míst-
ní léčivé minerální vody.     J. Voborníková

Slavnost slabikáře
6. listopad byl pro prvňáčky velmi dů-

ležitým dnem. Skoro tak důležitým jako 
první den ve škole. Co významného se 
dělo? Žáci prvních tříd dostali svůj první 
slabikář. Ale nebylo to jednoduché. Muse-
li splnit několik úkolů, získat klíč ke kni-
ze, vytvořit písmenkový strom, vyzdo-
bit papírový batoh a teprve potom každý 
dostal svůj zbrusu nový slabikář. A jaké 
úkoly děti ve skupinách řešily? Hrály sla-
bikové karty, probíraly tiskací a psací pís-
menka a řadily je k sobě. Další úkol byl po-
hádkový. Děti vytvořily obrázkové osnovy 
známých pohádek. Další úkoly už byly ob-
tížnější, ale všichni je hravě zvládli. Žáci 
přikládali slabiky k obrázkům a nakonec 
tvořili i celá slova. Celé dopoledne vlád-
la příjemná pracovní atmosféra. Slabikář 
teď bude provázet žáky v průběhu celého 
školního roku.                    D. Hemelíková

Z akcí školní družiny
Pomáhat a chránit

Proběhla beseda s policií ČR. Děti byly 
zábavnou formou informovány o práci po-
licie a poučeny v oblasti dopravní výcho-
vy.
Hračka je můj kamarád

Děti měly možnost po celý týden nosit 
do družiny své oblíbené hry a hračky. Vy-
právěli jsme si, s čím si nejraději hrajeme.
Barevný podzim 

Slunečné podzimní počasí jsme využili 
k vycházkám a ke sběru přírodnin, z kte-
rých jsme tvořili podzimní dekorace a ob-
rázky.
 Jazykolamy

Děti se seznámily s pojmem jazykola-
my. Řekli jsme si, kdo a při jaké příležitos-
ti je používá a samozřejmě jsme si jich pár 
zkusili vyslovit. Při trénování jsme zaži-
li spoustu legrace, neboť docházelo k růz-
ným přeřekům.
 Naše smysly

V tomto tematickém týdnu se děti po-
mocí her a soutěží seznámily s pěti zá-
kladními smysly.              Vychovatelky ŠD

Finsko – Rovaniemi
 Naše škola spolupracuje s UJEP v Ústí 

nad Labem a společně s dvaceti škola-
mi v ČR vstoupila do projektu Škola pro 
všechny, kde školní speciální pedagožka 
Iva Třísková ověřuje pozici „koordinátor 
inkluze“ na ZŠ. V rámci svého vzdělávání 

měla také možnost vycestovat do Finska, 
města Rovaniemi, kde navštívila základní 
školy, sledovala výuku ve třídách, na pra-
covních setkáních hovořila s učiteli, spe-
ciálními pedagogy a asistenty pedagoga 
na téma inkluzivního vzdělávání.

 Příjemné prožití vánočních svátků 
a šťastný nový rok 2018 přeje všem 

kolektiv ZŠ Komenského.

Pedagogické ocenění 
pro Mgr. Naďu Králíčkovou

Ve snaze ocenit výborné učitele a před-
stavit je veřejnosti, byla letos v ČR popr-
vé vyhlášena Global Teacher Prize. Ve svě-
tě má tato pedagogická cena již dlouhou 
tradici, jsme rádi, že se dostala i k nám.

Rozhodl jsem se nominovat paní uči-
telku Naďu Králíčkovou, která v naší pl-
hovské škole učí dějepis, ruský jazyk, 
osobnostní a etickou výchovu. Oceňuji 
zejména důraz na etický rozměr v práci 
s dětmi a v této oblasti má její působení 
přesah i mimo školu a město. Podílela se 
na vytváření učebnice etické výchovy, je 
metodikem etické výchovy v naší škole, 
sdílí své zkušenosti s dalšími kolegy naše-
ho regionu v rámci pedagogických setká-
ní. Ve své třídě pracuje i s žáky, ke kterým 
je nutno přistupovat opravdu individuál-
ně. Z velmi různorodé skupiny dětí vytvo-
řila kamarádský a pozitivně naladěný ko-
lektiv.

V České republice bylo na ocenění Glo-
bal Teacher Prize nominováno více než 
dvě stě padesát pedagogů, paní učitel-
ka Naďa Králíčková se dostala do výběru 
patnácti nejlepších. Na konci září na slav-
nostním vyhlášení v Praze byli oceněni 
tři vybraní kantoři, poděkování se dosta-
lo i všem dalším „finalistům“ včetně paní 
učitelky ze ZŠ Náchod-Plhov. 

Vladimír Honzů

Dne 19. 10. 2017 k nám do školy na Babí 
přijeli dva muži s viditelným handicapem. 
Jeden na vozíku, druhý o berlích. Všech-
ny nás ale překvapila jejich vyrovnanost 
s vlastním, určitě těžkým, životem. Zby-
něk Švehla a Pavel Bambousek dokáza-
li svým poutavým vyprávěním děti zau-
jmout. Upozornili na svou lehkomyslnost 
při činnosti před úrazem. S humorem 
a nadhledem reagovali na všetečné dota-

zy dětí. Prvňáček Jan Landa nečekaně po-
znal pana Zbyňka Švehlu, o kterém ČT1 
nedávno vysílala dokument o jeho vyni-
kajícím výkonu: „Triatlonista Švehla vy-
jel pomocí hand biku na havajskou sopku 
a překonal převýšení 4000 m n. m.“

Jejich zkušenosti jsou varováním pro 
děti i dospělé a vyzývají k opatrnosti 
v běžném životě. 

Celá škola jim přeje hodně štěstí a od-
vahy do dalšího života. Projekt pořádaný 
VZP se nazývá „VZPoura úrazům“.

Eva Hlaváčková

První listopadový den nám počasí příliš 
nepřálo, přesto se na základní škole Babí 
sešla v podvečer všechna strašidla z okolí.

Hrozivý učitelský sbor všechny účast-
níky uvítal a přizval ke společnému „Stra-
šidlení“.

Děti vyrazily v malých skupinkách 
po světélkující stezce. Tam musely proká-
zat nejen velkou odvahu, ale také doved-
nosti při plnění mnoha úkolů.

Energii doplnily neobvyklým občer-
stvením, které škola připravila. Nakonec 
si všechny děti krásně zařádily při spo-
lečném tanci. 

Letošní „Strašidlení“ se opravdu vyda-
řilo. 

Děkujeme všem, kteří si udělali čas. 
Lenka Prouzová

Martin je tu a my máme návštěvu. 
Podzim svléká stromům šaty 
a my si svetr přidáme. 

Jako každý rok se i letos ve Zvoněnce 
konala Svatomartinská slavnost. 

Zatímco ve školce byla oslava pojata 
jako malý výlet do středověku, škola při-
pravila výborné pohoštění. Svatomartin-
ské rohlíčky, ovocný punč a kakao byly 
sladkou předzvěstí odpoledního setkání 
s rodiči a prarodiči.

 V odpoledních hodinách byly pro škol-
káčky připraveny aktivity k aktuálně pro-
branému tématu Moje smysly aneb sly-
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ším, vidím, cítím. Rodiče měli možnost 
posoudit znalosti a dovednosti svých dětí 
a také si vyzkoušet, co jejich děti zažíva-
jí ve školce denně. A věřte, nebylo pro ně 
snadné např. složit model ucha. 

Mezitím, co ve školce se v tichosti pra-
covalo, příprava školáků na prezenta-
ci projektu "Přírodní zahrada" vrcholila. 
V rámci tohoto projektu vznikl na naší za-
hradě záhon bobulovin, hmyzí domeček, 
budka pro ptáky a zídka pro brouky. Přes-
tože se rozpršelo, zvládli školáci prezenta-
ci lépe než leckterý dospělý. Patří jim náš 
velký obdiv! 

Je zkrátka vidět, že zvoněnkovští se 
ve světě neztratí.

Krásný podzim přeje
Lenka Horváthová a Petra Voltr. 

Na jedné lodi aneb Plavba za uměním
Jedno podzimní dopoledne si žáci  

2. A ze ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě zpes-
třili návštěvou zajímavého doprovodné-
ho programu Galerie výtvarného umění 

   Zprávičky 
 z Masaryčky

v Náchodě. Stali se tak námořníky a pod 
vedením paní Veroniky Mesnerové obje-
vovali na své plavbě obrazy ruských ma-
lířů. Čekaly je celkem čtyři zastávky, kde 
děti plnily jednotlivé úkoly, a tak se tvo-
řivě seznamovaly s poklady ruského vý-
tvarného umění. 

 Na první zastávce se malí námořní-
ci detailněji zabývali barevností malíř-
ských pláten, na druhé zastávce děti zpra-
covávaly technikou frotáže téma mořské 
plavby a na třetím stanovišti si vyzkou-
šely na základě ruských předloh vytvo-
řit pomocí přírodních materiálů vlastní 
krajinomalbu. Poslední zastávka se nes-
la v rytmu hudby, kdy děti k jednotlivým 
hudebním ukázkám hledaly nejvhodněj-
ší obrazy. 

Nejenže při plavbě nikdo neskončil  
v rozbouřeném moři nebo netrpěl moř-
skou nemocí, ale naopak se náš nevšed-
ní výlet napříč ruským malířstvím velmi 
vydařil a hravou formou jsme se ponoři-
li zase o něco hlouběji do tajů výtvarné-
ho umění.

 Děkujeme všem, kteří se na realizaci 
tohoto programu podíleli, moc jsme si to 
užili a už teď se těšíme na další setkání.

 Mgr. Ivana Maršíková, třídní učitelka
 

Čtenářská čajovna
 Už podruhé se v letošním roce sešli 

ve 3.C rodiče a děti ve "Čtenářské čajov-
ně". Společně se zamýšlíme nad různými 
tématy, máme čas začíst se do knihy, sdí-
líme zážitky z četby, popíjíme čaj a jíme 
sušenky . Díky rodičům i dětem za příjem-
ně strávený čas.             Pavlína Moravcová 

Podzimní dílny a dýňování
Nevlídné dny letošního podzimu jsme 

si ve školní družině na ZŠ T. G. M. v Ná-
chodě zpříjemnili DÝŇOVÁNÍM.

Na tuto akci jsme si na pomoc pozva-
li rodiče a prarodiče. Pomáhala nám i tři 
děvčata ze 7. třídy. Společně jsme strávi-
li jedno odpoledne ve skleníku naší ško-
ly. Sešlo se více jak 50 dětí nejen z první-
ho stupně, ale zúčastnili se i zájemci z řad 
starších žáků. Všichni se doslova vrh-
li na připravené dýně a začali soustředě-
ně vyřezávat. Každý se snažil, aby ta jeho 
dýně byla co nejhezčí a nejstrašidelnější. 
Kromě vyřezávání jsme v učebně sklení-
ku měli tvořivé dílny, kde si každý mohl 
vyrobit lucerničku a malou sovičku. Akce 
se nám vydařila a děti si domů s radostí 
odnášely vyřezanou dýni i jiné výrobky. 

M. Šimonová

 Noc s hvězdami
Ve čtvrtek 19. 10. 2017 se konala Noc 

s hvězdami – pro šesté třídy. Sešli jsme 
se v 18 hodin v učebně rodinné výchovy 
jsme si připravili spacáky a karimatky. 
Ale než jsme šli spát, dělali jsme spoustu 
věcí. Třeba pokusy – jak funguje sopka, 
pokus s modrým barvivem a lampovým 
olejem, a taky jsme zkoušeli, jak se roz-
píná vesmír. Pak jsme si ještě pustili film 
o tom, jak vznikl vesmír – to bylo chvíle-
mi docela legrační. 

Potom byla přestávka na večeři. Pak 
jsme si prohlédli obrázky souhvězdí a ob-
rázky hvězd nad Náchodem. A hurá ven 
pozorovat hvězdy. Ale byla veliká mlha, 
takže jsme nic neviděli. Ale to je příroda.

V učebně fyziky jsme potom hlasovali 
o tom, na jaký film se ještě podíváme, vy-
brali jsme si něco o Slunci a planetách. Je-
nomže pak byli někteří ospalí a začalo se 
trochu zlobit. Měli jsme chvíli na převle-
čení do pyžama, vyčištění zubů a zalehli 
jsme do spacáků.

A ráno byla snídaně a ještě celý pátek 
vyučování.

Viktorie Balašová a Tereza Třísková, 6.B

Exkurze 4. tříd do Prahy 
Uskutečnila se dne 2. 11. 2017 a oprav-

du se vydařila. Počasí tento druhý listo-
padový den nezvykle přálo, takže se po-
dařilo realizovat vše, co bylo v plánu. Děti 
se prošly po Karlově mostě, odkud moh-
ly obdivovat řeku Vltavu, Petřínskou roz-
hlednu, Národní divadlo a samozřejmě 
Pražský hrad. Sledovaly odbíjení sStaro-
městského orloje, viděly jezdeckou sochu 
sv. Václava na Václavském náměstí a na-
vštívily Muzeum Karla Zemana. K exkur-
zi patřilo také občerstvení u McDonald's 
a nákup suvenýrů. 

           Mgr. Martina Bláhová, Mgr. Alena 
Křivská, Romana Baškovská
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„Nadační sbírka plyšáků“
 Naše Mateřská škola, Náchod, Alšova 

952 se již druhým rokem zapojila do NA-
DAČNÍ SBÍRKY PLYŠÁKŮ. Sbírka je určena 
pro fakultní nemocnice v Hradci Králové 
a Praze. Plyšáci poslouží jako překvape-
ní pro děti, které se probouzí po opera-
ci z narkózy. Děti z naší mateřské školy 
si za pomoci svých rodičů vybraly doma 
plyšáčky, se kterými si již nehrají, ale kte-
ré by ještě mohly udělat radost dalším dě-
tem. Ve školce se nám proto začaly hroma-
dit pytle plné plyšáků, které po ukončení 
sbírky pošleme do nemocnic. Doufáme, že 
udělají dětem velkou radost a zpříjemní 
jim tak pobyt v nemocnici. 

 Touto cestou velmi děkujeme všem ro-
dičům a dětem, které se do této akce za-
pojili, můžeme tak malými gesty rozsévat 
velkou radost!        Kolektiv Mateřské školy, 

Náchod, Alšova 952

Studenti OA Náchod 
ovládli turnaj v piškvorkách

Dne 7. listopadu se konalo na Jirásko-
vě gymnáziu v Náchodě oblastní kolo 
v soutěži Pišqworky. Soutěž zaštiťuje  
MU v Brně a MŠMT. Šestnáct týmů, rozdě-
lených do čtyř skupin se utkalo systémem 
každý s každým. V zápasech nebyla nouze 
o vyrovnané souboje a vypjaté okamžiky. 

Obchodní akademii, Náchod reprezen-
tovaly týmy PINK UNICORNS (2.A), Já ne-
chci bejt kapitán (2. C), Drbny (2. B) a Vod-
ka anime company (3. C).

Ve skupině C se sešli, stejně jako vlo-
ni, dva hlavní favorité na vítězství, týmy 
PINK UNICORNS a Sršňáci. K nim byl na-
losován i skvěle hrající tým Korejši, a tak 
vznikla tzv. skupina smrti. Favoritům se 
nakonec povedlo postoupit, tudíž bylo 
jasné, že se s největší pravděpodobností 
střetnou zase až ve finále.

Do něj se opravdu probojovaly týmy 
PINK UNICORNS (OA Náchod) a Sršňá-
ci (Jiráskovo gymnázium), takže všech-
ny účastníky čekal velice vypjatý a vy-
rovnaný zápas, v němž PINK UNICORNS 
(ve složení Filip Vojtas, Lenka Slaninová, 
Denisa Vojtasová, Tereza Vojtasová a Pat-
rik Vojtěch) potvrdil své vítězství ze sku-
piny a s přehledem postoupili do krajské-
ho kola z prvního místa. Krajské kolo se 
uskuteční v Hradci Králové 27. 11. 2017. 
Filip Vojtas (kapitán PINK UNICORNS, 2. A)

MŠ Alšova

ERASMUS+ - projektové setkání v Litvě
V polovině října pokračovala náchod-

ská střední škola ACADEMIA MERCURII 
ve svém projektu mezinárodní spoluprá-
ce (financovaném programem Erasmus+) 
se svými partnery ze španělských a litev-
ských středních škol při projektovém se-
tkání v Litvě. Tématem projektu, který 
je určen především učitelům 10 střed-
ních škol a jejich žákům z tří zemí, je vý-
uka k podpoře podnikatelského ducha 
žáků pro jejich úspěšné budoucí uplatně-
ní ve společnosti. ACADEMIA MERCURII 
přispívá projektu souborem svých aktivit 
vedoucích k podpoře podnikavosti žáků, 
a to například informacemi o aktivitách 
jejich fiktivních firem (Ekonomické ly-
ceum) či studentských společností zaklá-
daných žáky oboru Cestovní ruch v rámci 
mezinárodního programu Junior Achieve-
ment.

Tématem tohoto projektového setká-
ní bylo především seznámení účastníků 
projektu s úspěchy, kterých někteří býva-
lí i současní žáci našich škol v rámci svého 
podnikání již dosáhli, a s novými projek-

ty, které v současné době na našich ško-
lách probíhají. Zástupci škol měli možnost 
seznámit se s kulturou litevského venko-
va ve městě partnerského gymnázia Sta-
kliškés, a dále navštívit lázeňské město 
Birštonas a největší města Litvy Vilnius 
a Kaunas.

Důležitým bodem programu byla pří-
prava online setkání žáků ze všech tří 
účastnických zemí, které proběhne bě-
hem dalšího projektového setkání v kata-
lánské Lleidě v únoru 2018. Doufejme, že 
politická situace v Katalánsku běh našeho 
programu nijak nenaruší, a že po setkání 
v Katalánsku bude projekt na jaře 2018 
úspěšně završen posledním setkáním zde 
v Náchodě.                  Mgr. Ivana Šimková

OA Náchod

Studenti Obchodní akademie, Náchod 
na Akademii věd České republiky

Ve dnech od 6. do 12. listopadu pořá-
dala Akademie věd ČR akci nazvanou Tý-
den vědy a techniky. Největší vědecký 
festival v České republice, který zahrnu-
je přednášky, výstavy a dokumentární fil-
my, míří především k žákům základních 
a k studentům středních škol, ale i k širo-
ké veřejnosti.

Studenti druhého a třetího ročníku Ob-
chodní akademie, Náchod v rámci před-
mětů programování a algoritmizace stu-
dijního oboru Informační technologie 
navštívili Akademii věd v pátek 11. listo-
padu. Zúčastnili se přednášek zabývají-
cích se umělou inteligencí a současnými 
trendy robotiky.

Na dopoledním programu byla beseda 
akademiků se studenty Umělá inteligen-
ce dnes a zítra, kterou vedli Mgr. Roman 
Neruda, CSc., prof. RNDr. Roman Barták, 
Ph.D., z Ústavu teorie informace a auto-
matizace AV ČR a Mgr. Kateřina Veselov-
ská, Ph.D., (MFF UK). Žáci se dozvěděli, že 
roboti se již neuplatňují pouze v továr-
nách, kde například svářejí automobily 
a od zaměstnanců jsou odděleni plotem, 
ale začínají přímo spolupracovat s člově-
kem a pomalu se dostávají i do našich do-
movů. Humanoidní – člověku podobní ro-
boti se k tomu hodí nejlépe. Moderátoři se 
dotkli konceptu neuronových sítí – algo-
ritmů inspirovaných biologickou nervo-
vou soustavou. Mluvili také o různých pří-
stupech k umělé inteligenci a její aplikaci.

Odpolední program zahrnoval před-
náškový blok Současné trendy robotiky, 
který vedla Mgr. Alžběta Krausová, LL. M., 
z Ústavu státu a práva AV ČR. Zabývala se 
nejen AI, ale i etikou. Měli bychom dát ro-
botům práva? Roboti jsou stále chytřejší, 
samostatnější a také nepředvídatelnější. 
Vzhledem ke své inteligenci a k úlohám, 
které pro nás plní, přestávají však být vní-
máni jako pouhé věci, ale stávají se nám 
partnery. Musíme se tak například začít 
ptát, jak budeme řešit škody způsobené 
roboty, komu budou patřit autorská práva 
k uměleckým dílům vytvořeným roboty, 
nebo zda a případně za jakých podmínek 
je robotům vhodné udělit práva.

Součástí přednášek byl i workshop 
s roboty, virtuální realitou a další ukáz-
ky a výstavy. 

Celá akce měla u studentů pozitiv-
ní ohlas a na získané poznatky navážou 
v hodinách odborných předmětů INT. 

Ing. Miroslav Rudolf, Mgr. Petr Staněk
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Město Náchod vás zve na 

 
Hany Křížkové a Kamily Nývltové

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

neděle 3. 12. 2017 v 18.30 hodin
vstupné zdarma

změna programu vyhrazena

ADVENTNÍ KONCERT

Mediální partneři: Významní partneři:

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

David Novotný
za podpory zastupitelky města Náchod Mgr. Soni Markové, 

starosty města Náchod a poslance Parlamentu ČR Jana Birke 
Si VáS doVoluJí PozVat Na

Adventní 
koncert

Záštitu přijala zastupitelka města Náchod Mgr. Soňa Marková, starosta 
a poslanec PČR Jan Birke, hejtman KH kraje PhDr. Jiří Štěpán a Radek 
Jakubský, předseda Hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

Výtěžek putuje do Městského střediska služeb Marie Náchod 
a Nadačnímu fondu Šárky Birke.

8. 12. 2017 od 19.00 hodin
v divadle Dr. J. Cížka v Náchodev divadle Dr. J. Cížka v Náchodeˇv divadle Dr. J. Cížka v Náchodev divadle Dr. J. Cížka v Náchodě

Ivana Jirešová
Standa Hložek

Felix Slováček ml.
INFLAGRANTI

Předprodej: Městské informační centrum, Masarykovo náměstí, Náchod, tel.: 491 426 060

Vstupné 
250,- Kč

Generální partneři:

Město Náchod
©

ˇˇ ˇ

Výtěžek bude věnován pro Stacionář Cesta v Náchodě

Marián Vojtko
Michaela Gemrotová

Michaela Nosková

Vstupné 250,- Kč

Předprodej vstupenek: 
Městské informační 

centrum, Masarykovo 
náměstí, Náchod, 
tel.: 491 426 060 

a v místě konání před akcí.

Starosta města Náchod a poslanec 
Parlamentu ČR Jan Birke s manželkou Šárkou Birke 

za podpory Davida Novotného 
si Vás dovolují pozvat na

Adventní 
koncert

14. 12. 2017 od 19.00 hodin 
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

Adventní 

Výtěžek bude věnován pro Stacionář Cesta v NáchoděVýtěžek bude věnován pro Stacionář Cesta v NáchoděVýtěžek bude věnován pro Stacionář Cesta v NáchoděVýtěžek bude věnován pro Stacionář Cesta v Náchodě

a v místě konání před akcí.a v místě konání před akcí.
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Akce platí v prodejnách Albert od 11. 10. 2017 do 2. 1. 2018 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Body lze uplatnit do 9. 1. 2018. Pro získání bodů platí cena
po odečtení veškerých slev a kuponů za vrácené obaly. Za každých 200 Kč nákupu obdržíte během platnosti akce 1 bod. Spotřebiče získáte na základě bodů nasbíraných za nákupy.
Podrobnosti na www.vanoce.albert.cz nebo u informací v prodejnách.

NADĚLTE
SI POMOCNÍKY DO KUCHYNĚ

SBÍREJTE BODY A POŘIĎTE SI KUCHYŇSKÉ 
SPOTŘEBIČE SE SLEVOU 60 %

• Nejnižší doplatky 
   PRO VŠECHNY

• Vstřícný přístup

• Odborné poradenství

• Přírodní medicína

Lékárna U Svaté Terezie

Tyršova 866, Náchod
tel.: 493 034 010

info@lekarnaterezie.cz
www.lekarnaterezie.cz

www.nabytek-polo.cz

POLO NÁCHOD  s.r.o

Na Písníku 206 - Náchod

tel.: 491 427 748

židle
stoly

kuchyneobývací stenyNÁBYTEK POLO

NÁBYTE
K

NÁBYTE
K

NÁBYTE
K

NÁBYTE
K

NÁBYTE
K

www.nabytek-polo.cz

POLO NÁCHOD s.r.o.

Kladská 206

Náchod

tel.: 774 850 052

Otevřeno: 

po–pá  8–17, so 9–12

•	 veškerý	z
ákaznický	

servis,	

	 rozvoz	zbo
ží,	montáž	náby

tku

•	 kuchyně
	od	návrhu

	až	po	montáž

•	 v	sortimentu	kvalit
ní	české	se

dací	soupr
avy

•	 postele	a
	matrace,	židl

e,	stoly,	ob
ývací	stěny

•	 dětské	p
okoje,	kan

celářské	ži
dle	a	stoly	

•	 předsíně
,	šatní	skřín

ě,	bytové	d
oplňky

NÁBYTEK 
u hranic s Polskem

1997

založeno
v roce

•	 veškerý z
ákaznický

servis,
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Město Náchod a Ekumenická rada církví  
Vás zvou na tradiční 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ 
u vánočního stromu na Masarykově náměstí 

1. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ 
neděle 3. prosince 2017 v 17.00 hodin 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů města Náchoda 
v programu účinkují 

Církev římskokatolická a Církev adventistů sedmého dne 

18.30 hodin – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka 
Adventní koncert  

Hana Křížková, Kamila Nývltová 

2. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ 
neděle 10. prosince 2017 v 17.00 hodin

v programu účinkuje 
Církev bratrská a Českobratrská církev evangelická  

3. ADVENTNÍ  SETKÁNÍ
neděle 17. prosince 2017 v 19.00 hodin 

29. SVOBODNÝ  ADVENT 
„Člověk člověku oporou“ 

komponovaný pořad náchodských církví 
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka – velký sál 

Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován 
Péči o duševní zdraví, středisko Náchod 

  
Pěveckého sboru studentů  

Jiráskova gymnázia  
a pěveckého spolku HRON  

z Náchoda

v kostele sv. Vavřince  
na Masarykově náměstí v Náchodě

Vstupné 70 Kč /  / děti do 12 let zdarma

HRON – pěvecký spolek v Náchodě 

✴
VÁNOČNÍ KONCERT

17. 12. 2017 v 15.30 hodin 

pořádá již tradiční společný

SNĚHÁNKY 

Město Náchod
ve spolupráci s klubem SUN Hopsáček o. s. Náchod, 

SVČ Déčko Náchod pořádá tradiční předvánoční setkání 
pro děti na Masarykově náměstí

,,VESELÉ VÁNOCE 
S PERNÍČKEM

v pátek 8. 12. 2017 v 15.30 hodin

Doprovodný program
Perníkářská dílna pro děti

ozdob si svého Perníčka

Promo akce Hitrádia Magic
malování na obličej

Vánoční řemeslné trhy a stánky 
s občerstvením od 9.00 do 18.00 hodin
ŽIVÝ BETLÉM od 11.00 do 18.00 hodin

Program
Přijďte se společně s námi pobavit s oblíbenou postavičkou Per-
níčka ze Shreka v životní velikosti. Chybět nebudou ani vánoční 
skřítci, se kterými si děti mohou zatancovat oblíbené vánoční 
tanečky nebo si zasoutěžit o krásné ceny.

aneb

Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz 

I letos Vám skauti a skautky přinesou 

Betlémské světlo 

„Lid, který chodí 
v temnotách, uvidí velké 
světlo…“ 

(Iz 9, 1) 

Malý plamínek, 
tento novodobý 
symbol Vánoc, jenž 
svou silou spojuje 
mnohá srdce, vám 
budeme předávat 
dne 22. 12. 2017 
na Masarykově 
náměstí od 17:30.  
        Junák Náchod 
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 Pátek 1. prosince v 19.30 hodin
Záznam koncertu z World Magnetic Tour v kanadském Quebecu
METALLICA: QUEBEC MAGNETIC
Koncertní klenot Quebec Magnetic je unikátním, precizně zpra-
covaným záznamem legendární show. Takhle hraje kapela 
na svém vrcholu…”…a na ničem jiném nezáleží.” Vstupné 180 Kč.
 Čtvrtek 7. prosince v 19.15 hodin

Dokumentární film pro všechny ROCKERY
MOTORBAND: RESTART
Příběh kapely, která to nikdy nevzdala… aneb o slávě a věčných 
pádech na dno. Hudební dokumentární film o osudech hudeb-
níků, kteří v osmdesátých letech budovali heavy metalové pod-
houbí v tehdejším Československu. Vstupné 100 Kč.
 Sobota 9. prosince v 16 hodin

Záznam opery z Metropolitní opery v New Yorku
ENGELBERT HUMPERDINCK: PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Nejslavnější dílo německého skladatele Engelberta Humperdinc-
ka, které uvádíme jako speciální vánoční bonus z newyorské 
Metropolitní opery určený divákům každého věku. Pohádkový  
Advent v kině s hravou operou – s mistrovským operním dílem, 
vycházející ze slavného pohádkového příběhu bratří Grimmů. 
Kdo by neznal slavnou pohádku o Jeníčkovi a Mařence, kteří za-
bloudí v temném lese a stanou se zajatci zlé Ježibaby! Nastudo-
váno v anglickém originále, uváděno s českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, 
abonentní 270 Kč.
 Neděle 10. prosince v 17.30 hodin 

Záznam výstavy z Het Noordbrabants museum v Holandsku
HIERONYMUS BOSCH A JEHO PODIVUHODNÝ SVĚT
Kdo byl Hieronymus Bosch? A proč právě teď jeho zvláštní a fan-
tastické obrazy fascinují milovníky umění více než kdy jindy? Jak 
se mu podařilo překlenout středověké a renesanční světy? A co 
ho přimělo k jeho nekonvenčním a nadčasovým vizím a tvorbě, 
která je považována za jeden z hlavních inspiračních zdrojů pro 
surrealismus ve 20. století? České titulky.
Vstupné v předprodeji do 3. prosince 2017 – 180 Kč, dále za 200 Kč.
 Středa 13. prosince v 17 hodin

Záznam koncertu ze 7. 5. 2016 z pražské O2 arény
HANS ZIMMER V PRAZE
Opakujeme na vaše četná přání! Světoznámý skladatel filmo-
vé hudby přijel loni v rámci evropského turné do vyprodané 
pražské O2 arény a ohromil publikum! Fanoušci si mohli naživo 
užít skladby například z filmů Piráti z Karibiku, Lví král, Gladi-
átor, Šifra Mistra Leonarda nebo Temný rytíř. Hans Zimmer má 
na kontě spolupráci s režiséry jakými jsou Ridley Scott, Michael 
Bay nebo Christopher Nolan, pro kterého dělal i hudbu k letošní 
filmové novince Dunkerk. Vstupné 180 Kč.
 Pátek 15. prosince v 19.30 hodin

Záznam Arena di Verona v Itálii
ANDREA BOCELLI A INTIMISSIMI ON ICE: LEGENDA KRÁSY
Andrea Bocelli jako hlavní hvězda show na ledě! V jeho podá-
ní zazní nejznámější operní árie, ale i písničky pop music a kro-
mě toho se můžete těšit na překrásné bruslařské vystoupení, 
ozvláštněné překrásnými kostýmy. To vše v kulisách ikonické 
Areny di Verona v Itálii. Překrásnou hudbu a kouzelnou choreo-
grafii doplní laserová show a ohňostroje přímo na ledové plo-
še. Mezi vystupujícími budou nejznámější bruslaři světa, jaký-
mi jsou Evgenij Plušenko, Stéphane Lambiel a Shizuka Arakawa.
Vstupné 180 Kč.

 Neděle 17. prosince v 15.45 hodin
Záznam baletního představení z Velkého divadla v Moskvě
LOUSKÁČEK
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij, choreografie Jurij Grigorovič podle 
Mária Petipy. Již tradičně v čase vánočním přinášíme toto rodin-
né představení Velkého divadla plné oslnivých kouzel.
Louskáček je rozkošné vánoční představení pro celou rodinu, po-
hádka o holčičce Marušce a jejím kouzelném vánočním dárku – 
louskáčku na ořechy, který se v její fantazii promění v krásného 
prince. Balet na motivy pohádky E. T. A. Hoffmanna je symbo-
lem vánoční atmosféry po celém světě.
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní 
abonentní 230 Kč.
 Úterý 26. prosince v 15 hodin

Záznam koncertu z vídeňského Koncerthaus
TŘI TENOŘI – VÁNOČNÍ KONCERT
Zdigitalizovaný a remasterovaný záznam vystoupení světových 
pěveckých špiček – Luciano Pavarottiho, José Carrerase a Plá-
cido Dominga z vídeňského Koncerthaus z roku 1999. Dvacet 
tradičních sakrálních i sekulárních vánočních písní, opulentní 
koncertní síň a vídeňský orchestr s dirigentem Stevenem Mer-
curiem, doplněný o Vídeňský dětský sbor – to jsou záruky pře-
krásného zážitku ve vánočním čase… Vstupné 180 Kč.
 Sobota 30. prosince v 17.30 hodin

Záznam koncertu z náměstí Piazza Santa Crocce 
v italské Florencii
IL VOLO: NOTTE MAGICE – POCTA TŘEM TENORŮM
Nejprve získali Il Volo (tenoři Piero Barone, Ignazio Boschetto 
a Gianluca Ginoble) nesmírnou popularitu na turné napříč Ev-
ropou a severní Amerikou a teď se vrátili do Itálie, aby jednou 
kouzelnou nocí vzdali hold Třem tenorům. Koncert byl pojmeno-
ván po legendárním vystoupení Tří tenorů v roce 1990, na kte-
rém zářili José Carreras, Plácido Domingo a Luciano Pavarotti. 
Unikátní vystoupení se konalo ve Florencii na Piazza Santa Cro-
cce za doprovodu úžasného Teatro Massimo di Palermo Orches-
tra a se samotným Plácidem Domingem jako hostujícím dirigen-
tem. Vstupné 180 Kč.
 Neděle 31. prosince v 17 hodin

Satelitní přímý přenos koncertu z Berlína
SILVESTROVSKÝ GALAKONCERT BERLÍNSKÉ FILHARMONIE 2017
Opět po roce (a již posedmé) Vás zveme na Silvestrovský gala-
koncert, do koncertního sálu Berlínských filharmoniků, kteří se 
svým šéfdirigentem Sirem Simonem Rattlem opět letos přivíta-
jí nový rok... Letošním speciálním hostem koncertu je hvězdná 
americká mezzo-sopranistka Joyce DiDonato. Vstupné v předpro-
deji 180 Kč, v den konání 200 Kč.

to vše v kině Vesmír v Náchodě v prosinci 2017
OPERA, BALET, KONCERTY, A VÝSTAVY

Královéhradeckého kraje, o.p.s. 
regionální pracoviště NÁCHOD, Palachova 1303
(budova Okresního soudu Náchod 2. poschodí))
tel.: 491 426 027, e-mail: nachod@czphk.cz
nabízíme: – služby sociálního poradenství pro osoby se zdra-
votním postižením, (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, 
ZTP/P apod.)
– půjčování 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 kompen-
začních zařízení (např.výtahů, schodišťových plošin, WC apod.)   
Kompenzační a rehabilitační pomůcky:     
 mechanické vozíky, sedačky do vany, chodítka, klozetové vozíky, 
nájezdové rampy, antidekubitní matrace s kompresorem, trojko-
lo, elektrické polohovací postele s matrací, rotoped, biolampu, 
zvedák do vany, měřič pro diabetiky apod.

Centrum pro integraci osob 
se zdravotním postižením
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Náchodská piva 
bodují mezi pivními speciály
     V polovině října se v Pivovarském domě 
v Praze setkali zástupci vítězných pivo-
varů, pivovarští odborníci, laičtí degus-
tátoři i média na slavnostním předává-
ní ocenění CEREVISIA SPECIALIS – PIVNÍ 
SPECIÁL ROKU 2017. Do osmého ročníku 
soutěže speciálních a neobvyklých piv vy-
robených v České republice bylo letos při-
hlášeno rekordních 14 pivovarů. 
     Pivovar PRIMÁTOR a.s. se svoji dlou-
holetou a širokou produkcí speciálních 
piv na této soutěži samozřejmě nechyběl 
a neodešel ani s prázdnou. Celkem přive-
zl sládek pivovaru Petr Kaluža, který oce-
nění přebíral, tři krásné ceny. V kategorii 
světlá speciální piva zvítězil PRIMÁTOR® 
Exkluziv 16 % a polepšil si tak o jedno 

Vokálně-instrumentální soubor MUSI-
CA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod už 
se moc těší na Vánoce a tradičně je s vámi 
ve vrcholícím Adventu rádi oslavíme. 

Opět Vás srdečně zveme do Galerie 
výtvarného umění – zámecké jízdárny 
ve čtvrtek 21. 12. 2017 v 18.00 hodin. 

Náš letošní program je opět připraven 
speciálně pro tuto příležitost. Nazvali 
jsme ho „VÁNOČNÍ ROZTOMILOSTI“, což 
koresponduje jednak s omlazením našeho 
sboru, kde jsou nové a roztomilé tváře, ale 
pak samozřejmě s naším hudebním reper-
toárem. Těšit se můžete na pestrý výběr 
vánočních písní. Některé si s námi mož-
ná zanotujete a jinými vás třeba překva-
píme. Co ale zachováváme, jsou originál-
ní úpravy našeho uměleckého vedoucího 
Milana Poutníka a nastudování pod tak-
tovkou sbormistry Věry Vlčkové. 

Ještě než se společně setkáme a zakon-
číme naši zimní sezónu, zastavíme se 
ještě v Trutnově na vánočním koncertě 
v tamním muzeu a těšíme se i na koncert 
pro seniory v novoměstské Oáze, kam se 
vracíme pravidelně. 

Už teď se ale moc těšíme, že i Vám 
zpříjemníme hektický předvánoční čas 
v krásném místě náchodské galerie poe-
ticky mezi obrazy.   

Rádi bychom ještě na tomto místě tra-
dičně poděkovali za přízeň všem návštěv-
níkům našich koncertů, samozřejmě rodi-
čům a za pravidelnou podporu děkujeme 
také SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu.

Na vás se tedy moc těšíme ve čtvrtek 
21. prosince 2017 od 18.00. Vstupné je 
dobrovolné.                Soubor MUSICA VIVA

MUSICA VIVA 
Vánoce jsou před námi

Vás srdečně zve na tradiční koncert

Galerie výtvarného umění Náchod – zámecká jízdárna

21. prosince 2017 v 18.00 hodin
Sbormistra: Mgr. Věra Vlčková

Umělecký vedoucí a aranžér: Mgr. Milan Poutník
vstupné dobrovolné           více na www.musicaviva.estranky.cz

VÁNOČNÍ 
ROZTOMILOSTI

Vokálně instrumentální soubor MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod

Vycházející hvězda Jiřího Maršíčka pří-
náší jasné světlo světové bluesové scéně. 
Mladý zpěvák a kytarista je odmalička 
inspirován velikány jako BB King, Sean 
Costello nebo Otis Rush. Při poslechu no-
vého alba Jiřího Maršíčka album I Get 
a Feeling uslyšíte hlas bluesového vete-
rána, protřelého klubového zpěváka, je-
hož hlas poznamenala letitá mlha cigare-
tového kouře, probděných nocí, rozchodů, 
vzestupů a pádů, leč nenechte se zmílit. 
Slova klasika „všechno je jinak“ jsou zde 
na místě. Jiřího Maršíčka obklopili stejně 
kvalitní muzikanti s feelinem světových 
klubových hráčů, kterými bezesporu jsou. 
Bubeník Tomáš Vokurka vystudoval ja-
zzovou Konzervatoř Jaroslava Ježka a po-
stupě se vypracoval mezi vyhledávané 
klubové i studiové hráče. Natočil několik 
alb a spolupracoval s mnoha hudebníky 
nejen české jazzové a bluesové scény, jako 
afro-američankou Juwanou Jenkins, Mari-
lyn Oliver aj. Hráč na hammondovy var-
hany Jan Kořínek se řadí k významným 
světovým osobnostem, které dokonale 
zvládly techniku hry na tento exotický 
nástroj. Nahrál nespočet alb a spolupracu-

Trio Jiřího Maršíčka 
přiveze do Náchoda zemité blues 

je s muzikanty jako jsou Rene Trossman, 
zpěvačka Juwana Jenkins, Steve Walsh 
nebo Luboš Andršt. Nenechte si ujít vý-
jimečný hudební zážitek a přijďte si po-
slechnou to nejlepší, co dnes nabízí naše 
bluesová scéna!

Neděle 10. prosince v 19.00 hodin 
Sál ZUŠ Náchod
Rezervace vstupenek na: 
hudbajinak@hudbajinak.info
+420 604 672 252
www.hudbajinak.cz

youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=zNBubWd_NpE

místo oproti loňskému roku. V kategorii 
neobvyklých piv pak neměl konkurenci 
a zvítězil svrchně kvašený tmavý ležák 
PRIMÁTOR® Stout. Druhé místo v kate-
gorii svrchně kvašených piv získal PRI-
MÁTOR® India Pale Ale, pivo s intenzivní 
hořkostí a 6,5 % obj. alkoholu.

Možná jste již zaslechli zprávy o tom, 
že po celé ČR vznikají bezobalové obcho-
dy. O co vlastně jde? Jedná se obchody 
snažící se minimalizovat odpad tím, že 
zboží objednávají buď ve velkých bale-
ních nebo ve vratných obalech a poté jej 
zákazníkovi dávají do vlastních přinese-
ných nádob, popř. do látkových pytlíků. 
První takový obchod v ČR vznikl před pár 
lety v Praze a koncept se rychle rozšířil do 
dalších měst. Také v Náchodě v Komen-
ského ulici funguje bezobalový obchod. 
Nabízejí zde nejen potraviny, ale také dro-

gistické zboží, a tak kromě luštěnin, těs-
tovin, mouky, koření, ořechů, olejů a dal-
ších, můžete koupit stáčený gel na nádobí, 
univerzální čistič nebo vlasový šampon.

Nakupování bez obalu i v Náchodě
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Během naší práce v sociálně aktivizační službě pro rodiny 
s dětmi Archa, kterou provozuje spolek Dokořán z.s., se denně 
setkáváme s ne příliš veselými situacemi v nejrůznějších rodi-
nách. Osudy některých rodin jsou opravdu velmi těžké a zaslou-
ží si tedy pomoc. Níže vám přiblížíme příběh rodiny, kde je rodi-
čem pouze matka a svůj život nemá vůbec jednoduchý (příběh je 
tedy reálný, jen jména jednotlivých postav jsou změněná). Svých 
problémů si je paní Jenková vědoma, a proto sama kontaktovala 
naši službu s přáním pomoci. Víme, že již samotné kontaktová-
ní sociální služby jistě nebylo pro paní Jenkovou jednoduché, už 
na začátku spolupráce ale vnímáme velkou odvahu a přání něco 
změnit a na této změně se aktivně jako rodič podílet. 

Paní Jenková má celkem čtyři děti, dcera Karolína žije v dět-
ském domově, nejstarší syn je ve výkonu trestu, v současné době 
má tedy ve vlastní péči dva syny Radima a Mirka. Společně bydlí 
v domě, kde žije několik rodin s podobným osudem. O své syny 
se matka stará sama, otec Radima svého syna již řadu let nevi-
děl a neposílá na svého syna ani výživné.

Tento výše popsaný stav má neblahý vliv na celou rodinu 
a především pak na nejmladšího Radima. Radim má problémy 
se svým chováním, v rodině mu chybí mužský vzor. Již několi-
krát byl přistižen při krádežích. Někdy kradl vyloženě z hladu, 
když matce na konci měsíce nevyšly peníze a doma nebylo nic 
k snědku, dále má problémy s agresivním chováním. 

Problémy rodině pomáhají kromě pracovníků Archy řešit i Or-
gán sociálně právní ochrany dětí a Probační služba. Všechny 
tyto tři organizace spolupracují, navzájem si předávají informa-
ce, společně se snaží pomoci. 

Cílem všech, včetně paní Jenkové, je to, aby se naučila o Ra-
dima starat tak, aby nemusel být umístěn do dětského domova, 
aby se s ním naučila lépe komunikovat, jen na něj nekřičela, ale 
více mu vysvětlovala a uměla mu domluvit. Paní Jenková se také 
chce naučit s Radimem trávit více času jako matka se synem – 
aby neposkytovala pouze nejnutnější péči, nocleh a stravu, ale 
aby měli i něco společného. Chtějí spolu zažívat hezké, poklid-
né chvíle, kdy si budou moct projevit to, že se mají rádi. Zámě-
rem těchto tří výše zmíněných organizací není najít důvody pro 
umístění Radima do dětského domova, naopak, chtějí pomoci ro-
dině, aby se naučila fungovat bez pomoci sociálních pracovní-
ků, ale aby všichni členové rodiny vedli spokojený život. Cílem 
je také zvýšit rodičovské kompetence paní Jenkové. 

Způsob, kterým toho chceme dosáhnout, je systém schůzek, 
který jsme si s paní Jenkovou nastavili. Dohodli jsme se, že Ra-
dim začne chodit do Archy a každý druhý týden ve středu se se-
jde pracovník Archy i s ní jako s maminkou. Budou spolu probí-
rat vývoj situace a povídat si kromě jiného i o způsobu Radimovy 
výchovy. Části těchto schůzek se má účastnit i Radim. Měly by 
to být takové startovací momenty pro to, aby se matka se sy-
nem spolu naučili trávit volný čas a mít nějakou společnou čin-
nost, kterou budou moci sdílet a zažívat při ní radost a získají 
tak příležitost projevit si navzájem lásku. Posléze by se jim toto 
mělo stát přirozeným a už k tomu nebudou potřebovat prostřed-
níka v podobě pracovníka Archy, ale budou fungovat samostat-
ně. Pracovník Archy vede kromě práce s rodinou i individuál-
ní rozhovory spolu s Radimem a zvlášť i s jeho maminkou. Vše 
je zaštítěno společnými schůzkami pracovníka Archy s pracov-
nicemi Orgánu sociálně právní ochrany dětí a Probační služby 
v Náchodě, kde si tyto organizace předávají informace, domlou-
vají se na dalším postupu a to vše s vědomím a souhlasem paní 
Jenkové a ne tajně za jejími zády. Práce sociálních pracovníků 
Archy tedy probíhá jak ambulantně v sídle naší služby, tak v te-
rénu. Do ambulantní služby dochází Radim do Archy sám s ně-
jakým problémem a žádostí o pomoc, nebo přijde jen „bezpečně“ 
strávit svůj volný čas. Přímo v Arše se mu při řešení jeho problé-
mů věnuje jeho klíčový pracovník. 

Čtyři měsíce práce způsobem výše popsaným již přináší své 
první výsledky. Radim se za celou dobu nezapojil do žádné rvač-
ky, nebyl přistižen při krádeži a co je hlavní, vztah matky a syna 
se viditelně zlepšuje. Oba z toho mají radost. Schůzky s pracov-
níkem Archy jim nepřekáží, ale vyhovují. Vidí v nich smysl. Pro 
pracovníka bude důležité vystihnout správný moment, kdy by 
měl z rodiny „odejít“, aby nenahrazoval něco, co nahrazovat 
nemá a ani nemůže. I po případném „odchodu“ pracovníka ale 
členové rodiny vědí, že pokud nastane opět situace, se kterou si 
nebudou vědět rady, stačí Archu opět kontaktovat. 

Věříme, že práce s touto rodinou bude ještě nějaký čas pokra-
čovat a že společně dojdeme i k vyřešení dalších problematic-
kých oblastí jejich života, jako je rodinný rozpočet, širší rodin-
né vztahy a další.

Dokořán z.s. provozuje v současné době v Náchodě jediné pra-
coviště – sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Archu, 
která sídlí v Komenského ulici. Tato služba je financována z Ope-
račního programu Zaměstnanost a z rozpočtu Města Náchod. 

Autor: Mgr. Jan Vajsar, sociální pracovník, Mgr. Denisa Carvová, 
vedoucí soc. služby Archa, archa@dokoran.eu, 774 929 182

Těžké osudy 
aneb příběh jedné rodiny 

Co je ohrožené dítě? Asi vás hned napadne, že to, které je tý-
rané, zneužívané nebo dítě, které dlouhodobě a opakovaně zane-
dbává školní docházku. To určitě ano. V dnešní době ale přibývá 
dětí, které trpí rozvodem svých rodičů, nedostatkem pozornos-
ti a jsou i případy dětí, které nemají dostatek jídla či vhodný 
prostor pro přípravu do školy, protože je jejich rodina ohrože-
ná chudobou. 

Jako lokální síťařka projektu Systémový rozvoj a podpora ná-
strojů sociálně-právní ochrany dětí realizovaného Minister-
stvem práce a sociálních věcí oslovuji a navštěvuji organizace 
a instituce, které cílí svoji práci na ohrožené děti a jejich rodi-
ny. Mapuji jejich nabídku a potřeby k dobrému fungování sítě 
služeb pro ohrožené děti. Jedná se nejen o sociální služby, ale 
také zdravotnické, volnočasové, služby justice, policii nebo úřa-
dy práce. Mým hlavním úkolem je podpořit spolupráci a komu-
nikaci mezi aktéry v síti tak, aby pomoc rodinám a dětem byla 
co nejrychlejší a efektivní. 

Významnými aktéry sítě, která může zachytit ohrožené děti, 
jsou školy. Jejich aktivní zapojení v síti služeb pro ohrožené děti 
a jejich rodiny považuji za hodně důležité, protože školy před-
stavují místo, kde se dospělí mohou s ohrožením dítěte setkat 
dennodenně. Proto je schopnost pedagogů rozpoznat ohrožené 
dítě a umět mu včas pomoci, např. odkázáním rodičů na vhod-
né podpůrné služby v regionu, klíčová. 

Ten, kdo pomáhá druhým, také občas potřebuje podat po-
mocnou ruku.

Uvedu jednoduchý příklad, s čím se setkávám během síťování 
služeb v praxi. Na schůzce s pracovnicí Oddělení sociálně-práv-
ní ochrany dětí (dále jen OSPOD) zazní několikrát potřeba na-
výšit kapacitu v programu sanace rodiny. Přibývá rodin, které 
z různých důvodů péči o svoje děti nezvládají a potřebují pod-
poru od různých organizací či institucí, aby se mohly vypořádat 
s obtížemi a mohly tak dál o dítě pečovat. Když se začnu pracov-
nice doptávat, které služby pro sanaci rodiny OSPOD doporuču-
je, vyjde najevo, že zvou organizaci z jiného, celkem vzdálené-
ho města, i přesto, že ve svém městě mají neziskovou službu, 
která nabízí stejný program. Problém má tedy jednoduché řeše-
ní - oslovím onu sociální službu, aby představila své služby pra-
covníkům OSPOD, kteří ji následně rodinám mohou doporučo-
vat. Jedná se o základní ukázku propojení dvou subjektů, v praxi 

Jak funguje síťování služeb 
pro ohrožené děti na Náchodsku?
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Váháte, zda nás navštívit? Třeba vás přesvědčíme následujícím 
příběhem! Bude to o paní Anně, která přišla do občanské porad-
ny s velkým trápením. O existenci poradny se dozvěděla od své 
kamarádky, ale k návštěvě se odhodlávala dlouhou dobu. Paní 
Anna je rozvedená samoživitelka se dvěma syny. Starší syn trpí 
dětskou cukrovkou, mladší chlapec má problémy s hyperaktivi-
tou a sníženou imunitou. Na jeho zdraví se však také negativně 
podepisuje chování jeho otce, který s nimi již nežije. Ten si náh-
le vzpomene, že chce chlapce vidět, pohrát si s ním či si ho vzít 
k sobě domů. To pak náhle zavolá nebo se neočekávaně objeví 
před jejich domem, v různou denní či večerní hodinu a vyžaduje 
okamžité předání. Pokud není chlapec okamžitě připraven, nebo 
jsou na odchodu z domu a nemůžou mu vyhovět, začne nadávat, 
je sprostý, vulgární, hlučný. Jednou jim dokonce ze vzteku ho-
dil kámen do okna. Toto chování i nepředvídatelnost, s jakou se 
otec objeví, má negativní dopad na psychiku dítěte i matku sa-
motnou. Paní Annu to už dost vyčerpává a neví, jak dál. Trvá to 
zhruba dva roky, předtím takový nebyl. Klientka k tomu všemu 
doma pečuje o nemocného otce – s tím ji však naštěstí pomáhá 
její maminka a bratr. 

Poradkyně paní Annu pozorně vyslechla. Podle rozboru celé 
situace a podrobným dotazováním zjistila, že s největší prav-
děpodobností v rozsudku soudu o svěření dítěte do péče matky 
a stanovení výživného otci chybí úprava přesně vymezující styk 
otce s nezletilým dítětem. Klientka byla poradkyní upozorněna 
na možné nevýhody až riziko bezhraničnosti, pokud toto není pí-
semně přesně stanoveno. Paní Anna sděluje, že rozsudek má být 
starý asi sedm let, ale doma ho nemá, při stěhování ho zřejmě 
někde ztratila. Poradkyně jí tedy doporučila obrátit se na přísluš-
ný okresní soud a vyžádat si jeho kopii, aby bylo z čeho při příš-
tí konzultaci vycházet. 

Na následujícím setkání se ukázalo, že domněnka poradkyně 
byla správná. Soud před sedmi lety vše nechal na ústní domluvě 
rodičů, styk vůbec žádným způsobem neupravil, a to se klient-
ce nyní vymstilo. Poradkyně paní Anně předala vzor příslušného 
návrhu, který musí podat k soudu; pomohla jí některé části tex-
tu správně formulovat a doporučila, aby styk otce s dítětem byl 

Občanská poradna 
přistupuje ke klientům 
nestranně a s pochopením

navržen konkrétně, s přesným vymezením času, místa, způsobu 
předání. A také ji upozornila, že pokud otec nebude toto ustano-
vení v budoucnu dodržovat, měl by o tom být informován orgán 
sociálně-právní ochrany dětí (s pracovnicemi OSPODu je klient-
ka v pravidelném kontaktu). Jakmile by ale došlo k dalšímu agre-
sivnímu chování či ataku z jeho strany, je takovou událost třeba 
okamžitě nahlásit Policii ČR. Poradkyně rovněž klientce nabíd-
la možnost využít služeb psychoterapeuta (ve středisku v Hrad-
ci Králové) a předala jí kontakt. Rovněž jí informovala o existen-
ci jiných organizací, které se zabývají vztahovou problematikou 
(partnerské a manželské poradny), problematickým chováním 
dětí (speciálně-pedagogická centra, dětští psychologové) apod. 
Na tyto návazné služby poradna běžně odkazuje v případě, kdy 
problematika klienta již přesahuje možnosti služby poskytované 
v rámci občanského poradenství.

Klientka s povděkem kontakty převzala. Pak se poradkyni svě-
řila, že se po konzultacích v poradně cítí psychicky úplně jinak, 
jako nový člověk. Lépe si utřídila myšlenky a konečně ví, kam se 
dál obrátit, co má dál dělat, cítí, že nabrala novou sílu dát věci 
do pohybu. Vyjádřila velkou vděčnost nad skutečností, že porad-
na ve městě existuje a poradkyně ji pozorně a empaticky vyslech-
ne. „Ani nevíte, jak jsem ráda, že něco takového vůbec existuje! 
Už jenom to, že si na mne někdo udělá čas, pozorně mne vyslech-
ne a podpoří, pro mne moc znamená! Vím, že tu mohu sdělit i cit-
livé informace, a ty pak zůstanou v bezpečí. Přistupujete ke mně 
nestranně a s pochopením. U svých kamarádek nebo v okolí jsem 
se v minulosti setkala s odsouzením mého způsobu života, hlavně 
v tom smyslu, že mám dva syny a každý má jiného otce. Přesta-
la jsem se pak se svými problémy vůbec někomu svěřovat.“ Závě-
rem konzultace zaznělo, že klientka nyní sama podnikne potřeb-
né kroky a až bude cítit potřebu, opět se objedná. 

Nějaký čas se klientka neozvala. Asi po půl roce zazvonil tele-
fon a v něm nadšený hlas paní Anny. Z rozhovoru vyplynulo, že 
soud již po dvou měsících rozhodl o úpravě styku otce s dítětem 
podle jejího návrhu a otec chlapce se podle toho víceméně řídí. 
Žádný jeho další agresivní výpad zatím nenastal. S chlapcem za-
čala pravidelně, každý měsíc, chodit k odborníkovi, který pracuje 
s jeho hyperaktivitou. Udělil matce některé rady, které jí pomá-
hají syna lépe výchovně usměrnit. Paní Anně se podáním návrhu 
k soudu moc ulevilo. Ona i otec dítěte teď mají pevně stanovená 
pravidla předávání chlapce s přesným vymezením místa, času, 
způsobu. Pokud by se otec chlapce opět uchýlil ke svému před-
chozímu jednání, klientka již ví, co má dělat. 

Pokud se nacházíte v podobné životní situaci, nebo řešíte 
jiný problém, například z pracovní oblasti, bydlení, spotřebitel-
ství, neorientujete se v sociálním systému či se potýkáte s dluhy 
nebo domácím násilím, můžete se obrátit na Občanskou porad-
nu v Náchodě. Najdete nás v pasáži Magnum v 1. patře. Poraden-
ství je bezplatné, můžete vystupovat i anonymně. Jsme druhem 
sociální služby, pracují zde kvalifikované sociální pracovnice, 
nemůžete však očekávat služby advokátní, finanční, daňové či 
psychologické. Nemůžeme zastupovat u soudu či za klienty se-
pisovat příslušné soudní návrhy či jiná podání. Ale pamatujte 
si – ne všechno musíte rovnou řešit s právníkem! Od nás mů-
žete získat informace, rady či doporučení, jakou cestou se v na-
stalé situaci můžete ubírat a jaké máte možnosti. Další rozhod-
nutí bude na Vás.

si všímám potřeb různých aktérů sítě a zaměřuji se komplexně 
na podporu spolupráce a fungování sítě ve prospěch ohrožených 
dětí a jejich rodin. 

Drtivá většina aktérů, kteří se do aktivity „Síťování“ zapoji-
li, vítá vstup lokálního síťaře do oblasti, z toho důvodu, že chtě-
jí zlepšovat mezioborovou spolupráci a přispívat k tomu, aby síť 
služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny pružně reagovala na je-
jich potřeby. Důležitým partnerem pro moji práci je právě Od-
bor sociálních věcí a jeho součást – Oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí nebo např. pracovní skupina pro komunitní pláno-
vání sociálních služeb.

Lokální síťování je aktivitou projektu “Systémový rozvoj 
a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí” Ministerstva 
práce a sociálních věcí realizovaného prostřednictvím Operač-
ního fondu Zaměstnanost. Probíhá v 11 krajích a ve více než 120 
obcích s rozšířenou působností České republiky. Projekt se za-
měřuje mimo jiné na posílení mezirezortní a multidisciplinární 
spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny. A proč? 
Aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu opus-
tit, a aby pro děti, jež se dostávají do systému náhradní rodin-
né péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče. Více 
informací o projektu najdete na webu www.pravonadetstvi.cz.

Bc. Michaela Pišlová, 
lokální síťařka pro ORP Dobruška, ORP Náchod

kontakt: michaela.pislova@mpsv.cz 

V Náchodě se dne 15. 9. 2017 uskutečnilo již druhé setká-
ní Týmu pro mládež projektu Probační a mediační služby ,,Na 
správnou cestu II.“ Jedná se o pokračování úspěšného projektu 
realizovaného v letech 2012 – 2015, který je v současné době za-
veden do deseti soudních okresů. 

Je zde snaha o nastavení multidisciplinární spolupráce při prá-
ci s ohroženou mládeží. 

V Náchodě zahájil 
činnost Tým pro mládež
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Sbor dobrovolných hasičů mohl po skončení letních prázd-
nin slavit. A to opakovaně. Velkou radost nám udělal Patrik Kli-
gl. V sobotu 16. září se konal v Pardubicích závěrečný závod Čes-
kého poháru. V základním kole skončil Patrik na druhém místě 
a postoupil do semifinále a finále, kde vyhrál. V celkovém hod-
nocení Českého poháru se tak umístil na skvělém 3. místě. O tý-
den později proběhl poslední závod. Přestože se Patrikovi nepo-
vedl na 100 %, skončil ve Východočeských stovkách v kategorii 
mužů na úžasném 2. místě. Svými výkony však oslnil také David 
Hoffman, který v šesti závodech Východočeských stovek nasbí-
ral 138 bodů a s velkým odstupem před dalšími závodníky ob-
sadil v kategorii dorostu 1. místo. 

Dařilo se i jinde. V sobotu 14. 10. 2017 se naši mladí hasiči zú-
častnili tradičního závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí. 
Hlídka starších vybojovala 15. místo a naši mladší se umístili 
na 20. a 26. místě. Velkým – o to však krásnějším – překvape-
ním bylo 1. místo a zlatá medaile Jakuba Hejzlara v kategorii 
dorostenců. 

Naše hasiče ze sboru čekala kromě hasičského sportu i jiná 
práce, např. tvrdý výcvik. Jeden z nich absolvovali ve středu  
4. 10. na rozhledně Signál u Pavlišova, kde se konalo cvičení v ha-
šení výškových budov. Kromě běloveského se zúčastnily sbory  
z H. Radechové, Náchoda, V. Poříčí, Vysokova a Lhoty za Červe-
ným Kostelcem.                                     Richard Švanda, Kronikář sboru

Ze života SDH 
Náchod-Běloves

Místní akční skupina Stolové hory, 
která si klade za cíl zlepšit kvalitu ži-
vota obyvatel na venkově mimo jiné 
i prostřednictvím získávání a rozdělo-
vání dotačních prostředků, vyhlásila 
nové výzvy na předkládání projekto-

vých žádostí. Pokud máte v šuplíku projekt zaměřený na zvý-
šení lokální zaměstnanosti, tak neváhejte s podáním projekto-
vé žádosti v rámci vyhlášené výzvy s názvem Zaměstnanost I. 

Finanční příspěvek můžete získat např. na aktivity vedoucí 
k nalezení či zprostředkování zaměstnání a jeho udržení, na roz-
voj základních kompetencí pro lepší uplatnění se na trhu práce 
(vč. rekvalifikace), na zjišťování osobnostních a kvalifikačních 
předpokladů osob pro volbu povolání, na vytváření nových pra-
covních míst, na podporu umísťování na uvolněná pracovní mís-
ta, na podporu spolupráce lokálních partnerů na trhu práce či 
na podporu flexibilních forem zaměstnání. V rámci těchto akti-
vit může být podporováno i jazykové vzdělávání, PC kurzy, roz-
voj finanční gramotnosti, měkké dovednosti (např. komunikač-
ní dovednosti apod.), čtenářská a numerická gramotnost apod. 
– tyto aktivity jsou ale pouze doprovodné a musí vést přímo 
k uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce. Dané aktivity 
je možné doplnit i o zajištění doprovodných služeb typu dluhové 
poradenství, rodinné poradenství, psychologické poradenství, 
poradenství v oblasti bydlení apod. Aktivity jsou vhodné zejmé-
na pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a osoby 
s kumulací hendikepů na trhu práce.

Žadateli mohou být například obce a jejich organizace, DSO, 
příspěvkové a neziskové organizace, obchodní společnosti 
a družstva, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, školy a škol-
ská zařízení. Celková alokace pro tuto výzvu činí 5.416.000 Kč. 
Minimální výše rozpočtu projektu je 400.000 Kč, maximální 
1.805.333 Kč. Výše podpory závisí na typu žadatele a může být 
až 100  %. Projekty mohou trvat až 36 měsíců. Příjem žádostí 
o podporu bude ukončen 16. 1. 2018 ve 12.00 hod. Seminář pro 
žadatele proběhne dne 7. 12. 2017 od 10 hod v kanceláři MAS, 
2. patro, Náměstí 102, Velké Poříčí. Konzultace k dané výzvě 
poskytne Pavel Pinkava (pinkava.masstolovehory@gmail.com). 

Dále byla v rámci IROP vyhlášena výzva zaměřená na Ochra-
nu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, která napomůže 
řešit dopady dlouhodobého podfinancování péče o klíčové pa-
mátky v území MAS. Jedná se o památky zapsané v indikativ-
ním seznamu národních kulturních památek, jimiž jsou státní 
zámek Náchod, pevnostní systém Dobrošov a kostel sv. Proko-
pa v Bezděkově nad Metují, pro které je vyčleněno dohromady 
přes 5 milionů korun. Na konci listopadu jsme vyhlásili proza-
tím poslední výzvu s názvem Bezpečnost dopravy. Obce, DSO 
a Královéhradecký kraj mohou získat finanční příspěvek na re-
konstrukci, modernizaci či výstavbu komunikací pro pěší (chod-
níky, lávky, stezky) včetně realizace prvků zvyšujících bezpeč-
nost dopravy. Projektové žádosti je možné konzultovat s Pavlem 
Rejchrtem (rejchrt.masstolovehory@gmail.com) a bude možné je 
podávat do 28. 2. 2018. 

Na začátku nového roku také plánujeme přijímat projektové 
žádosti v oblasti Programu rozvoje venkova. V případě, že zva-
žujete realizovat projekt zaměřený například na zakládání a roz-
voj nezemědělských činností, investic do zemědělských podniků, 
lesnické infrastruktury nebo investic do lesnických technologií 
a zpracování dřeva, obraťte se se žádostí o konzultaci na Mirku 
Soldánovou (soldanova.masstolovehory@gmail.com).

Pevně věříme, že vaše projekty podpoří rozvoj regionu. Pro 
kontakty a bližší informace sledujte webové stránky www.mas-
-stolovehory.cz nebo náš facebookový profil MAS Stolové hory. 

Mirka Soldánová

MAS Stolové hory rozšiřuje 
nabídku podpory vašich projektů

Tým tvoří odborníci z řad soudu, státního zastupitelství, Po-
licie ČR, Probační a mediační služby, oddělení sociálně – právní 
ochrany dětí jednotlivých obcí s rozšířenou působností, pedago-
gické poradny, rodinné poradny a SVP – Kompas. Na jednání jsou 
přizváni i hosté z řad odborné veřejnosti a zástupci neziskových 
organizací. Úkolem Týmu je definování příčin kriminality a vý-
skytu rizikového chování dětí a mládeže a hledání optimálního 
řešení, aby k těmto situacím nedocházelo. Prevence hraje důle-
žitou roli v předcházení protiprávního jednání.

Aktuálním problémem k řešení se nyní stává kriminalita pá-
chaná na sociálních sítích. 

S prezentací k tomuto tématu seznámila všechny zúčastněné 
por. Mgr. Eva Prachařová – zástupce Policie ČR. V posledních le-
tech kriminalita již několik let měla sestupnou tendenci. Nyní 
však začíná v okrese Náchod mírně stoupat. V současné době 
se touto tématikou budou zabývat i odborníci pracující s dětmi 
a mládeží v rámci mini týmů v jednotlivých obcích s rozšířenou 
působností v rámci okresu Náchod.

Nově zde bude také rozšířena činnost týmu o aktivitu zamě-
řenou na vytvoření programu zaměstnání mladistvých pacha-
telů za účelem náhrady škody. Cílem programu bude umožnit 
mladistvým, aby získali finanční prostředky na hrazení škod 
vzniklých trestnou činností.

Hana Nováková – koordinátorka Týmu pro mládež Náchod
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Ve čtvrtek, dne 9. listopadu 2017, se ro-
dinní příslušníci a přátelé v tichém rozjí-
mání a ve vzpomínkách rozloučili v obřad-
ní síni náchodského hřbitova s legendou 
náchodské lehké atletiky panem Mirosla-
vem Novákem. Zemřel v 83 letech. 

Celý sportovní život jmenovaného byl 
úzce spjat s atletickým děním v Náchodě. 
Výborný běžec středních tratí a pozdější 
trenér byl při tom, když se opuštěných at-
letů po skončení světové války ujala Rube-
na Náchod, potom velmi úspěšné období 

Sokola Běloves až po zánik organizované lehké atletiky v Ná-
chodě pod hlavičkou Tepny Hronov. Pokud se jednalo o mužskou 
část. Podařilo se však vytvořit velmi dobré družstvo děvčat, kte-
ré pod názvem ODPM Náchod patřilo několik roků k předním 
v naší republice v kategoriích dospělých i mládeže v čele s cha-
rismatickým funkcionářem trenérem Miroslavem Novákem. 

Naposledy jsme se Mirkem, jinak ho nikdo neoslovoval, set-
kali na 1. setkání bývalých atletů Sokola Běloves (po padesáti le-
tech) v roce 2013. Se zájmem pak vyslechli jeho poutavé vyprá-
vění o počátcích náchodské atletiky po roce 1945. Jeho zdravotní 
stav ho poté velmi omezoval v kontaktu s přáteli. 

Při této příležitosti není možno nevzpomenout, že na uvede-
né setkání se dostavila další velká osobnost lehké atletiky, a ne-
jen náchodské, Doc. Dr. Miloš Fejtek, CSc. Vynikající oštěpař, tre-
nér a pedagog, ač už vážně nemocný, přišel mezi bývalé kolegy 

Odešel Miroslav Novák a svěřence a podělil se s nimi o vzpomínky na události, kterých 
jsme byli účastníky před více než padesáti léty. Opustil naše řady 
ještě před Mirkem. 

Dnes máme v Náchodě krásný stadion, který doslova vyzý-
vá k provozování královny sportu – lehké atletiky. Věřím, že 
z množství mládeže sportující na Hamrech vyrostou další borci 
a navážou na Náchodskou lehkoatletickou tradici, i když na čas 
přerušenou. A je dobré si připomínat takové legendy jako Mir-
ka Nováka a Miloše Fejtka, protože každá činnost má mít cíle 
a vzory.                                                         MVDr. Josef Bělobrádek

Mirek Novák uprostřed svých svěřenkyň na 1. setkání bývalých 
atletů Sokola Běloves v roce 2013. 

Na základě řady připomínek a dotazů, jak bude organizován 
provoz cyklistů po dokončení rekonstrukce průtahu Náchoda, 
přinášíme následující komentář projektanta: 

V první řadě je třeba se zabývat konečným navrhovaným sta-
vem a nečinit závěry před dokončením kompletního vodorovné-
ho a svislého dopravního značení, ze kterého bude celková kon-
cepce cyklodopravy v řešeném úseku zřejmá. 

V navržené koncepci provozu cyklistů v ulicích Českoskalická 
a Pražská jsou použita standardní a v praxi již aplikovaná řeše-
ní, která respektují platné zákony, vyhlášky, požadavky norem 
a technických podmínek Ministerstva dopravy ČR. Každé dílčí 
řešení v jednotlivých místech trasy bylo řešeno v souladu s po-
žadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, 
s přihlédnutím k možnostem šířkového uspořádání a místním 
podmínkám v konkrétním místě stavby.

Navržené stavební úpravy komunikací pro usměrnění cyklis-
tů jsou pouze dílčím příspěvkem k bezpečnosti provozu. Pro její 
komplexní zajištění je mimo jiné nutné respektování pravidel 
silničního provozu jednotlivými účastníky (chodci, cyklisté, ři-
diči) a jejich vzájemný respekt a ohleduplnost.

Cyklisté se budou po nových trasách pohybovat v zásadě ve 
dvou jízdních režimech.

1) V jízdních pruzích pro cyklisty, tj. na chodníku, kde se bu-
dou pohybovat v souběhu s chodci (v úrovni chodníku) v samo-
statném jízdním pruhu odděleném od pásu pro chodce hmatným 
pásem. Oddělení provozu je kromě hmatného pásu zdůrazněno 
použitím odlišné barvy povrchu, v tomto případě tmavé beto-
nové dlažby.

2) Ve vyhrazených jízdních pruzích pro cyklisty, tj. na části 
pozemní komunikace vymezené vodorovným dopravním znače-
ním, která je vyhrazena pro provoz cyklistů a nemá být souvisle 
pojížděna ostatními vozidly. V tomto vyhrazeném jízdním pru-
hu, který je označen svislým dopravním značením, jsou cyklisté 
od ostatního provozu odděleni vodorovným dopravním znače-
ním podélnou čárou souvislou nebo přerušovanou. Režim v těch-

to pruzích se od jízdních pruhů v přidruženém prostoru z hle-
diska pravidel provozu na pozemní komunikaci zásadně liší. Na 
tento pruh mohou ostatní vozidla vjíždět pouze jen v zákonem 
vyjmenovaných případech a řidiči vozidel přitom cyklisty nesmí 
ohrozit, ani omezit v jízdě. Při odbočování vozidel vpravo navíc 
musí dát řidič jedoucí v souběžném pruhu cyklistům ve vyhra-
zeném jízdním pruhu přednost. Stejně tak mají cyklisté jedou-
cí v tomto pruhu po hlavní komunikaci přednost před vozidly 
na vedlejší komunikaci. Proto bylo toto řešení pohybu cyklistů 
zvoleno hlavně v místech dopravně výrazně zatížených křižo-
vatek, kde by bylo řešení formou příčného přejezdu pro cyklisty 
problematické. Tj. v křižovatkách ulic Českoskalická, Jugosláv-
ská a Bílkova. Dalšími úseky jsou nástupiště hromadné dopra-
vy. Cyklisty, jedoucí na kolech, není možné prostorem zastáv-
ky dostat bez kolize s čekajícími lidmi na nástupišti. Teoreticky 
možné přerušení stezky pro cyklisty v těchto místech není na 
základě zkušeností bohužel cyklisty vůbec respektováno a do-
chází ke střetům chodců a cyklistů. Proto bylo navrženo převe-
dení cyklistů do hlavního dopravního prostoru do vyhrazeného 
jízdního pruhu. V těchto jízdních pruzích bude v místech, kde 
to předpisy doporučují (začátky a konce pruhů, křižovatky) nebo 
kde je to na základě zkušeností a místních podmínek vhodné (za-
stávky MHD), doplněno červené zvýraznění v ploše komunikace.

Informace k novým trasám pro cyklisty na průtahu Náchodem
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 Krytý plavecký bazén v Náchodě 
Pražská 178, 547 01 Náchod, www.sportnachod.cz 

 
 

Plavání pro veřejnost 

o vánočních prázdninách 
 
do 22. 12. 2017 běžná provozní doba  
 
sobota    23. 12. 2017   13:00-18:00 
neděle  24. 12. 2017 z a v ř e n o   
pondělí  25. 12. 2017 z a v ř e n o       
úterý   26. 12. 2017   13:30-18:00  
středa  27. 12. 2017 5:30-7:30 13:30-19:00  
čtvrtek   28. 12. 2017 5:30-7:30 13:30-20:00  
pátek     29. 12. 2017 5:30-7:30     7:30-9:00 rehabilitační     13:30-20:00 
sobota   30. 12. 2017   13:00-18:00 
neděle   31. 12. 2017 z a v ř e n o 
pondělí    1. 1. 2018 z a v ř e n o 
 
od 2. 1. 2018 běžná provozní doba 
 
 
 
 
 

Sauna pro veřejnost 

o vánočních prázdninách 
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pátek  29. 12. 2017 15:00-20:00 
neděle  31. 12. 2017 z a v ř e n o 
 
od 2. 1. 2018 běžná provozní doba 
 
 
 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví v roce 2018.  
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Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví v roce 2018.  

Silové sporty jsou v posledních letech již tradičně pro náchod-
ský Sokol velmi úspěšnou oblastí. V sezóně 2017 tomu nebylo ji-
nak. Medailově se dařilo po celou náročnou sezónu, a to nejen 
v kategorii dospělých, ale také sokolský dorost ukázal svůj si-
lový potenciál.

Závodní sezóna začala Mistrovstvím Česko – Slovenska v si-
lovém trojboji a dřepu, které se konalo 7.–9. 4. 2017 v Příbrami. 
Martin Horák zde získal zlatou medaili v silovém trojboji v kate-
gorii Muži M40-49 RAW. Koncem dubna následovalo Mezinárod-
ní mistrovství Slovenska a Česka v tlaku na lavičce, to se konalo 
ve dnech 29.–30. 4. 2017 v Trnavě. Zde startovali Martin Horák, 
který v kategorii M 40-44 RAW obsadil 5. místo a David Horák, 
který v kategorii T 13-15 RAW získal stříbrnou medaili. Velmi 
úspěšný byl pak poslední závod na republikové úrovni – Mist-
rovství ČR v silovém trojboji, benchpressu a mrtvém tahu, kte-
ré hostila Praha ve dnech 12.–14. 5. 2017. Odtud do náchodské-
ho Sokola putovaly hned tři zlaté medaile. Martinu Horákovi se 
podařilo zvítězit jak v silovém trojboji, tak v benchpressu. Da-
vid Horák získal zlato v kategorii T1 RAW v benchpressu. Úspěš-
né závody na republikové úrovni tak zajistily nominace na Mis-
trovství Evropy a Mistrovství světa. 

Mistrovství Evropy se konalo 13.–17. června v rakouském Telf-
su. Také odtud si Martin Horák přivezl medaili. Tentokrát bron-
zovou, kterou získal v silovém trojboji v kategorii M 40-44 RAW.

Vrcholem sezóny je vždy Mistrovství světa a to jak profesio-
nálních závodníků, tak amatérů. Sokolové vybojovali nomina-
ce na obě soutěže. Mistrovství světa profesionálů se letos kona-
lo v nedalekém Trutnově ve dnech 16.–23. 9. 2017. Martin Horák 
zde opět potvrdil vynikající formu, když v mrtvém tahu v ka-
tegorii M1 RAW získal bronz a silovém trojboji obsadil 5. mís-

to. Zde doslova zazářil sokolský dorost. David Horák zde v ka-
tegorii T1 RAW získal zlato v benchpressu. Posledním závodem 
sezóny pak bylo Mistrovství světa amatérů, které se konalo  
16.–22. 10. 2017 v Praze. Martin Horák zde startoval hned tři-
krát, pokaždé v kategorii M 40-44 RAW. V benchpressu obsadil 
5. místo, v mrtvém tahu a v silovém trojboji pak vybojoval stří-
brné medaile.

Oba závodníci tak skvěle reprezentovali nejen TJ Sokol Ná-
chod, ale také město Náchod na světové úrovni.

Martin Horák

Další úspěšná sezóna 
pro závodníky TJ Sokol Náchod v silových sportech
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Agilní šachový oddíl TJ Náchod uspo-
řádal již 5. ročník turnaje pro děti pod 
názvem „Open Gymnázia Náchod“. Ve-
dení Jiráskova gymnázia zajistilo příjem-
né prostředí a také soudek limonády pro 
účastníky.

Turnaj ovládl s plným počtem bodů Lu-
káš Zelba z Ortexu HK. Druhý mezi mlad-
šími žáky skončil domácí Šimon Bubeníček 
a třetí nejmladší účastník turnaje Václav 
Kroulík z Regionu Panda RK. V kategorii 
starších žáků zvítězil Pavel Kačírek z Re-
gionu Panda před hostem z Kudowa Zdrój 
Jakubem Galaszewskim a svým oddílo-
vým kolegou Janem Koblicem. Mezi dív-
kami byla nejlepší sestra vítěze Lada Zel-
bová před Elen Hetfleischovou z Regionu 
Panda a Stelou Archlebovou z TJ Hronov.

V turnaji tedy zvítězili žáci z renomo-
vaných šachových oddílů kraje, ale ne-
ztratili se ani členové šachového kroužku 
při Gymnáziu v Náchodě. Zlepšený výkon 
prokázal zejména Vojtěch Špaček ze Žďá-
rek, jen škoda, že v posledním kole v časo-
vé tísni pokazil dobře rozehranou partii.

Hlavní ceny pro vítěze věnovalo v.d. 
Sněžka, ředitel turnaje Ing. Petr Dusba-
ba poděkoval i ostatním sponzorům – 
p. Mertlíkovi, firmě Mertlin, Ateliéru Tsu-
nami, ČSOB a Saargummi, díky kterým 
dostali ceny všichni účastníci turnaje. Po-
háry do turnaje zajistilo Město Náchod. 
Hlavní rozhodčí Ing. Petr Čechura podě-
koval všem dětem za hladký průběh tur-
naje, pěkné šachové partie a fair flay hru.

Šachisté bojovali 
na gymnáziu

Tělocvičná jednota Sokol Náchod po-
řádá v neděli 3. prosince 2017 slavnost-
ní akademii, na které představí ukáz-
ky sportovních aktivit svých členů.  
Akademie se koná v 15 hodin v hlav-
ním sále sokolovny. Na tuto akademii 
zve tělocvičná jednota náchodskou ve-
řejnost, členy Sokola i jeho příznivce.                                                                                                                                       
Akademie je pořádána každým rokem, je 
prezentací sportovního vyžití především 
dětí a mládeže. Dětí a mládeže – od ma-
lých dětí, se kterými cvičí rodiče, až po 
vystoupení mladých, úspěšných gym-
nastek oddílu sportovní všestrannosti. 
Program bude zakončen oceněním nejlep-
ších sportovců  T. J. SOKOL Náchod.

S přáním krásného, klidného prožití vá-
nočních svátků a s přáním všeho nejlepší-
ho v novém roce 2018.

Výbor T. J. Sokol Náchod

Pozvánka 
na slavnostní akademii 
pořádanou T. J. SOKOL Náchod

Krasobruslařky zahájily závodní sezó-
nu v Brně na Velké ceně. Byl to závod Čes-
kého poháru, nejvyšší česká krasobruslař-
ská soutěž. 

V kategorii juniorek se představily: Olu-
ša Gajdošová, Karolína Habrová a Vendu-
la Maršíková.

Kategorii mladší žačky zastupovala 
Eliška Gajdošová. Elišce se vstup do sezó-
ny vydařil, když obsadila 5. místo a vý-
razně tak naznačila, že v budoucnu se 
s ní musí počítat na stupních vítězů. Ju-

Úspěchy náchodských krasobruslařek

1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 2. 12. 2017 11.00 SKK Primátor Náchod – TJ Spartak Přerov
 3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 2. 12. 2017 15.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Jičín B

Kuželkáři SKK Primátor Náchod přejí všem svým příznivcům krásné prožití svátků vá-
nočních, klid, pohodu a do nového roku především hodně zdraví a spokojenosti. Věříme, 
že i v roce 2018 nám zachováte svoji přízeň a naši kuželnu budete navštěvovat ve stejně 
hojném počtu jako v roce letošním.                                   Kuželkáři SKK Primátor Náchod

V sobotu 18. 11. 2017 se v Praze v Di-
vadle pod Palmovkou konalo galaodpo-
ledne hasičských sportů, kde byly mimo 
jiné také vyhlášeny celkové výsledky se-
riálu závodů Českého poháru 2017 v běhu 
na 100 metrů s překážkami. Náš Patrik Kli-
gl, člen SDH Náchod-Běloves, se v celko-
vém pořadí umístil na nádherném 3. mís-
tě. Jeho umístění je o to významnější, že 
proti němu stáli členové reprezentačního 
družstva ČR a družstva mistrů světa. 

Patrik se na stupních vítězů objevuje 
pravidelně. Dokud běhal za dorost, obsa-
zoval první příčky společně se svým bra-
trem Lukášem. Dnes již oba běhají za ka-
tegorii mužů. V loňském roce se Patrik 
umístil v seriálu Východočeských stovek 
na třetím místě. Po skvělé sezóně 2016 
se na něj opět vsázelo jako na „jednič-
ku“. Na počátku se mu ale tolik nedařilo. 
Během letošního Běloveského kila skon-
čil na nepopulárním „bramborovém“ 
4. místě. Zazářil ovšem hned při dalších 
sportovních podnicích Východočeských 
stovek a už v září to vypadalo, že se v cel-
kovém pořadí umístí na prvním místě. 
Nakonec mu však nevyšel poslední závod 
a v celkovém hodnocení zůstal na místě 
druhém. 

Souběžně se závody Východočeských 
stovek prošel šesti závody Českého pohá-
ru a konečná bilance – stříbro a bronz – 
zaslouží blahopřejnou gratulaci a přede-
vším respekt. 

Zeptali jsme se proto Patrika na pár 
otázek. 

Patriku, jak se cítíš jako jeden ze šampio-
nů Českého poháru? Jak probíhala tvoje le-
tošní sezóna?

ninorky přes drobná zaváhání v krátkých 
programech předvedly solidní volné jíz-
dy a obsadily: Oluša 13. místo, Karolína 
20. místo a Vendula 10. místo v plejádě 
30 nejlepších z celé ČR. Trenéři Franti-
šek Blaťák a Klára Pavlovičová tak mohou 
v klidu pokračovat v progresivně nastou-
pené cestě.

Jaroslava Pavlovičová 

Úspěch Patrika Kligla v Českém poháru
Hned na začátku bych chtěl poděkovat 

všem, co mě opravdu moc podporují, ro-
dině, přátelům, své přítelkyni a v nepo-
slední řadě i našemu sboru. Všem dě-
kuji za podporu, opravdu si toho moc 
vážím. Pro mě to je opravdu úžasný po-
cit být mezi nejlepšími v republice, i když 
je to hodně i o štěstí. Český pohár se sklá-
dá z hodně závodů a nerozhoduje jen je-
den výsledek, ale výsledky z více závodů. 
Mně se podařilo ve většině závodů skon-
čit v první desítce a z toho hned dvakrát 
na stupních vítězů, snad jen kromě Os-
travy, ta je pro mě už dlouho prokletá. 
Pro mě to je opravdu velký skok, loni jsem 
skončil až na 21. místě a letos jsem se po-
sunul ještě výše, z čehož mám opravdu 
velkou radost. 
Můžeš nám říci, jaký je Tvůj osobní časový 
rekord na 100 m s překážkami?

Svůj nejlepší čas jsem si zaběhl letos 
v Třebíči, kde se mi povedl první pokus, 
a tak jsem mohl v druhém více riskovat. 
Už od startu jsem se cítil skvěle, na kla-
dině už jsem měl velký náskok oproti 
ostatním, což mi dodalo odvahu koneč-
ně pořádně střelit rozdělovač. Když jsem 
proběhl cílem, tak se časomíra zastavila 
na čase 15,66s a rozhodčí uznali pokus 
jako platný. 
Můžeš nám sdělit, co plánuješ na příští rok?

Na příští rok toho mám v plánu více. 
Na stovkách bych chtěl stabilně běhat 
časy pod 16 vteřin, ale to bude ještě hod-
ně práce. Taky bych se měl začít věnovat 
pro mě úplně nové disciplíně, a to výstu-
pu do 4. podlaží cvičné věže, tak uvidíme, 
jak mi to všechno půjde, držte mi palce.

Richard Švanda, kronikář SDH Běloves

grafické studio a tiskárna
 www.creopress.cz 

603 311 052 | studio@creopress.cz
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Móda za časů protektorátu
Ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) mohou návštěv-
níci zhlédnout výstavu, která je zavede o několik desetiletí zpět 
a pokusí se jim přiblížit, co se nosilo a jaké oděvy byly moder-
ní v nelehké protektorátní době. V loňském roce proběhla v Re-
gionálním muzeu v Náchodě sbírka oděvů právě z 30. a 40. let 
minulého století. Díky přízni dárců se podařilo nashromáždit 
velké množství zajímavého dámského i pánského oblečení, bot 
a dalších doplňků z tohoto období, které – a nejenom ty – si zde 
mohou návštěvníci prohlédnout. K vidění je např. luxusní persi-
ánový kožich, kožešinové límce s hlavičkami lišek a další dám-
ské a pánské šaty. Protektorát byl však především obdobím ne-
dostatku, což platí i pro odvětví textilu. Nechybí proto ani doma 
šité či přešívané oblečení, boty z náhražkových materiálů a mno-
ho dalšího. Výstava potrvá do 29. dubna 2018. Otevřeno denně 
mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2017 
a 1. 1. 2018 zavřeno, v úterý 26. prosince 2017 na 2. svátek vá-
noční bude otevřeno.

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska 
Stálá expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masaryko-
vě náměstí čp. 18 mapuje dějiny náchodského regionu od nej-
starších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po sou-
časnost. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin. 
Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 
nebo na e-mailu expozice@muzeumnachod.cz. Otevřeno denně 
mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2017 
a 1. 1. 2018 zavřeno, v úterý 26. prosince 2017 na 2. svátek vá-
noční bude otevřeno.

Kabinet kuriozit
Do budovy stálé expozice Regionálního muzea v Náchodě na Ma-
sarykově náměstí čp. 18 zveme rovněž zájemce k návštěvě vý-
stavy Kabinet kuriozit. Kabinety kuriozit začaly vznikat během  
15. století jako prestižní světská zábava odrážející současně 
vzdělání, zájmy i společenské postavení svých majitelů a tvůr-
ců. Svými sběratelskými aktivitami si je vytvářeli především 
panovníci a šlechta, a to nejen v období renesance, ale i baro-
ka a mnohé z nich se dochovaly až do současnosti. Pozoruhod-
né jsou především tím, že způsobem prezentace představují té-
měř protiklad k odborné správě muzejních sbírek, avšak zároveň 
svým pojetím, svébytnou estetikou, zájmem o výjimečné před-
měty i nezvyklým způsobem prezentace v sobě ukrývají cosi 
podmanivého a zvláštního. Cílem naší výstavy je současným ná-
vštěvníkům takovéto sběratelské kabinety přiblížit a zároveň je 
pobavit i přimět k hlubšímu zamyšlení. Výstava bude prodlou-
žena do 31. prosince 2017. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 
13–17 hod. Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2017 a 1. 1. 2018 zavřeno, 
v úterý 26. prosince 2017 na 2. svátek vánoční bude otevřeno.

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součás-
tí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šuš-
lík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. 
V prosinci je možnost prohlídky ve všední dny, a to POUZE na ob-
jednávku s dostatečným předstihem, přičemž minimální počet 
zájemců o návštěvu pevnosti je pět osob. Návštěvu pevnosti lze 
objednat na tel. čísle 724 120 498, či elektronicky: pevnost.dob-
rosov@seznam.cz.

v prosinci 2017 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcíGALERIE výtvarného umění v Náchodě
 Náchodský výtvarný podzim 

– 34. ročník přehlídky umění regionu.
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby 
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika, textil).
Výstava je otevřena do 7. ledna denně kromě pondělí  
od 9 do 17 hodin. O vánočních a novoročních svátcích je ote-
vřeno denně včetně pondělí 25. 12. Na Štědrý den od 9 do 12 
hodin, na Nový rok od 13 do 17 hodin.

 11. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska
NAŠE GALERIE – Téma: Putování 
Soutěžní kategorie: kresba + grafika +koláž, malba, foto-
grafie, plastika + objekt, nová média
Věkové kategorie: předškolní děti, děti 7–11 let (I. stupeň 
ZŠ), děti 12–15 let (II. stupeň ZŠ), mládež 16–18 let, dospělí
Odevzdávání prací: do 3. 12. 2017
Hodnocení: 11. prosince 2017, absolutní vítěz celé soutěže 
bude moci vystavovat své vítězné dílo na 35. ročníku Ná-
chodského výtvarného podzimu v roce 2018.
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže: 26. 1. 2018 
Výstava soutěžních prací: 26. 1. – 18. 2. 2018 
Podrobné informace k soutěži naleznete na www.gvun.cz, 
na plakátech a informačních letácích v Městském informač-
ním centru v Náchodě, V Městské knihovně v Náchodě nebo 
přímo v Galerii výtvarného umění v Náchodě.

 Výtvarná dílna
Adventní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi se uskuteč-
ní v sobotu 2. prosince v prostorách galerie od 14 do 16 
hodin. Prosíme přihlášky předem na info@gvun.cz, nebo 
na tel. 491 427 321. Je třeba uvést počet dětí a jejich věk. 
Doporučujeme pracovní oděv. Dílny jsou určeny pro rodi-
če s dětmi od 5 let. Mladší sourozenci jsou také vítáni, po-
dle svých možností se mohou dílny účastnit. Na setkání se 
těší Tereza Burdová a Veronika Mesnerová. Více informací 
na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod.

 Vokálně instrumentální soubor MUSICA VIVA Jiráskova 
gymnázia v Náchodě
„VÁNOČNÍ ROZTOMILOSTI“
Čtvrtek 21. 12. od 18 hodin v prostorách galerie – v zámec-
ké jízdárně. Vstupné dobrovolné.

dne 12. 12. 2017 v 17 hodin
v divadle dr. J. Čížka

Jak název napovídá, provedeme Vás celým rokem. Pro-
vázet Vás bude moravská hudba, tanec, zpěvy, ale i di-
vadelní scénky.

Předprodej bude zahájen dne 4. 12. 2017 v ZUŠ Náchod. 

Cena vstupného 80 Kč.

Moravský rok ZUŠ Náchod 
zve na tradiční 
vánoční koncert

www.mestonachod.cz* * * 
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

prosinec
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

 2. 12.  Kašpárek a čarodejnice

 9. 12. Aladinova kouzelná lampa

 16. 12. Aladinova kouzelná lampa

 6. 1. 2018 Kašpárek a čarodějnice

 13. 1. 2018 Kašpárek a čarodějnice

 2. 12. a 3. 12. MUDr. Simona Ságlová Ph.D. ZŠ Malecí
  Nové Město nad Metují tel.: 491 520 373
 9. 12. a 10. 12.  MUDr. Jan Šnajdr  Náchodská 548            
  Velké Poříčí  tel.: 777 905 047
 16. 12. a 17. 12. MUDr. Jana Šnajdrová Náchodská 548
  Velké Poříčí  tel.: 491 852 850
 23. 12. MUDr. Jana Šťovíčková Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel.: 491 423 748
 24. 12. MUDr. Jan Klimek  Českých bratří 407
  Náchod  tel.: 491 427 603
 25. 12. MUDr. Anna Klikarová Náměstí ČSA 69,
  Hronov  tel.: 491 482 700
 26. 12. MUDr. Petr Juran  Komenského 10
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 721
 30. 12. a 31. 12.  MUDr. Tereza Štrasová Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel.: 491 424 921
 1. 1. 2018 MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 947

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 1. prosince

VÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA 
otevřená keramická dílna na téma VÁNO-
CE PŘICHÁZEJÍ, od 16 do 18 hodin, vhod-
né pro děti i dospělé, (děti do 6 let v do-
provodu rodičů), s sebou pracovní oděv, 
přezůvky, vstupné 40 Kč (za osobu), infor-
mace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296 

 sobota 2. prosince 
– VÁNOČNÍ QUILLING
workshop tvorby z papírových pásků, 
od 9 do 15 hodin, pro zájemce od 12 let, 
s sebou přezůvky, pracovní oděv, svači-
nu, pití, cena 250 Kč (členská cena 150 
Kč), v ceně kurzu káva, čaj a materiál, při-
hlášky do 1. 12., informace Bc. Tereza Išo-
vá, tel. 774 223 296

 sobota 9. prosince 
VÁNOČNÍ SOBOTA S ANGLIČTINOU
pro děti od 6 do 12 let, program od 9 
do 15 hodin, hravá výuka angličtiny, 
hrátky a soutěže, výtvarné aktivity, s se-
bou vybavený penál, přezůvky, přihlášky 
do 7. 12., cena 150 Kč, informace PhDr. Ja-
roslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, 
tel. 775 223 291

 11. – 15. prosince
VÁNOČNÍ VÝSTAVA DÉČKA 
tradiční výstava v prostorách Městské 
knihovny Náchod dle provozní doby 
knihovny: po 9–17, út, st a čt 9–18, pá 
9–16 hodin, můžete si zde vybrat nebo 
vyrobit vánoční dekoraci, keramiku, dá-
rek či přání, informace Bc. Tereza Išová, 
tel. 774 223 296

 sobota 16. prosince – KURZ ZENTAN-
GLE 
workshop kreativní kresby zentangle, 
lektorka Věra Voltrová, pro zájemce od 12 
let, program od 9 do 15 hodin, s sebou 
pracovní oděv, přezůvky a svačinu (oběd), 

cena 800 Kč (členská cena 500 Kč), v ceně 
kurzu káva, čaj a sada pomůcek na kres-
bu, přihlášky do 11. 12., informace Bc. Te-
reza Išová, tel. 774 223 296

 VÁNOČNÍ NABÍDKA – objednejte pod 
stromeček dárkový poukaz na KURZ 
KRESBY PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉ-
ROU (víkend 20.–21. 1. 2018), za zvýhod-
něnou cenu do 10. 12., další informace 
na ww.deckonachod.cz, Bc. Tereza Išová, 
tel. 774 223 296
 
MATEŘSKÉ CENTRUM MACÍČEK 

  úterý 5. prosince
MIKULÁŠ V MACÍČKU
Od 10 hodin čeká na naše nejmenší Mi-
kuláš, anděl a hodný čertík. program 
plný čertovských úkolů a tance, vstupné 
40 Kč za dítě s doprovodem, vlastní balíč-
ky označené jménem dítěte zanechte před 
programem na recepci, informace Mgr. Ji-
tka Ničová, tel. 774 635 232, mc@decko-
nachod.cz 

 pátek 8. prosince – VÁNOČNÍ KOULE
výroba vánočních koulí ze stužek nebo-
li falešný patchwork, od 9.30 do 11.30 ho-
din, vstupné 55 Kč, informace Mgr. Jitka 
Ničová, tel. 774 635 232, mc@deckona-
chod.cz

PŘEJEME 
KRÁSNÉ VÁNOCE 

A DO NOVÉHO ROKU 
HLAVNĚ ZDRAVÍ, LÁSKU 
A DOSTATEK VOLNÉHO 

ČASU. 
TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU 

V ROCE 2018.
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Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThD. Kontakt mobil. 776 736 885, pevná linka (pouze 
v úřední hodiny) 491 426 223, e–mail. stanislav.svarc@volny.cz. 
Úřední hodiny. středa 15–17 hod. Kolumbárium otevřeno denně 
9–17 hodin. Bohoslužby neděle 8.15 hod., v zimním období se bo-
hoslužby konají ve Farského síni, vchod Raisova ul. 
Troubení vánočních koled z věže kostela Církve českosloven-
ské husitské dne 24. 12. 2017 v 17 hodin. Bohoslužby: Štědrý den 
neděle 24. 12. 2017, Boží hod vánoční pondělí 25. 12. 2017, Sil-
vestr neděle 31. 12. 2017 se budou konat v 8.15 hod. ve Farské-
ho síni CČSH. Pravidelné bohoslužby se konají ve Farského síni 
CČSH v neděli 8.15 hod. (vchod ul. Raisova), Biblické hodiny vždy 
ve čtvrtek 16 hodin.
Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. 
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, vý-
pomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.
farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Římskokatolic-
ká farnost – děkanství Náchod ve spolupráci s KDU-ČSL zvou 
na „Mikulášskou“ mši svatou při svíčkách. Mikulášská mše sva-
tá bude sloužena v pátek 8. 12. v 18.00 v kostele sv. Vavřince. 
Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší 
svatou, v pátek hodinu přede mší svatou. Mimořádná příleži-
tost k přijetí svátosti smíření před Vánocemi bude v následují-
cí dny a hodiny: v sobotu 16. 12. od 16.00 do 18.00. v pondělí 18. 
12. od 9.00 do 11.00 a od 15.00 do 17.00, v úterý 19. 12. od 9.00 
do 11.00 a od 16.00 do 18.00, ve středu 20. 12. od 9.00 do 11.00, 
ve čtvrtek 21. 12. od 9.00 do 11.00 a od 17.00 do 21.00, v pátek 
22. 12. od 9.00 do 11.00, od 17.00 do 21.00. Na Štědrý den 24. 12. 
odpoledne mše svaté budou slouženy následovně: v kapli na Žer-
nově v 13.30, v kostele sv. Vavřince v 15.00 pro rodiny s dětmi, 
v kapli v České Čermné a v kapli ve Vysokově ve 22.00, v kostele 
sv. Vavřince a v kostele ve Studnici ve 24.00. V kapli na Pavlišově 
zpěváci zazpívají pásmo koled ve 22.00. Více než jeden a půl sto-
letí se v děkanském kostele sv. Vavřince vystavuje betlém. Přijď-
te si ho prohlédnout ve dnech 25. a 26. 12. 2017 v době od 14.00 
do 17.00, kdy kostel bude otevřen pro veřejnost. Na Silvestra 
31. 12. bude sloužena děkovná mše svatá za rok 2017 v kostele 
sv. Vavřince v 15.00. Požehnané prožití svátků vánočních přeje 
a na setkání s vámi se těší P. Zdeněk Kubeš, děkan.
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objedná-
ní rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domlu-
vě. Z důvodu rekonstrukce vstupu do farního areálu v Šonově 
budou nedělní bohoslužby pouze ve sborovém domě v Náchodě 
od 10.00 hodin. V neděli 3. 12. bohoslužby s nedělní školou a s ve-
čeří Páně a po společném obědě od 13.00 hod. beseda s hostem 
Martinem Balcarem, ředitelem Amnesty International. Bohosluž-
by v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053) v pátek 
8. 12. v 15.30 h. a na Boží hod 25. 12. v 17.00 h. V neděli 17. 12. 
ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 h. společné shromáždě-
ní s vánočním divadlem dětí. Bohoslužby v Domově důchodců 
v Náchodě ve čtvrtek 21. 12. od 9.30 hod. Schůzky dětí v náchod-
ském sborovém domě v pátky 1., 8. a 15. 12. vždy od 17.30 h. Bib-
lická hodina v Harmonii ve čtvrtek 7. 12. od 9.30 h. a v Novém 
Městě nad Metují ve středu 13. 12. od 16.00 h. Koncert FA bandu 
na faře v Šonově s posezením u čaje a cukroví ve středu 20. 12. 
krátce po 17. hodině. V pátek 22. 12. od 8.30 h. vánoční bohosluž-
by Střední školy sociální – Evangelické akademie ve sborovém 
domě. Sváteční bohoslužby: V neděli 24. 12. štědrovečerní ne-
špory ve sborovém domě v Náchodě od 15.00. Tentýž den „půl-
noční“ v kostele v Šonově od 22.00. Na Hod Boží vánoční v pondě-

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“
 čtvrtek 6. 12. od 15 hod. „MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA“, kterou po-

řádá pro své členy Územní organizace diabetiků. K tanci zahra-
je hudba „FRČÍ“ p. F.Čížek

 čtvrtek 7. 12. od 14 hod. „ISLAND“, film ze své cesty promítne 
a bude vyprávět o svých zážitcích p. Jiří Hubka;

 čtvrtek 14. 12. od 14 hod. „Vánoční koncert“ žáků ZUŠ z Poli-
ce nad Metují pod vedením p. učitele Fialy. Přijďte podpořit mla-
dé talenty

 čtvrtek 21. 12 . od 14 hod. Tradiční posezení u stromečku 
s koledami, které si poslechneme v podání Karla Gotta

 čtvrtek 28. 12. od 15 hod. bude v restauraci Reduta „Silves-
trovská zábava“, přijďte si zatančit i zazpívat, zahraje nám 
„FRČÍ“ – p. František Čížek. 
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když 
nejsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové vý-
boru MO SD ČR.

PODĚKOVÁNÍ
Další rok, vyplněný dobrovolnickou prací, se chýlí ke konci. 

Jsme rádi, že větší část výboru dokáže i přes zdravotní handi-
cap oslovit a zapojit do různých činností naše členy. Věříme, že 
informace, sociální poradenství a práce v rámci programu Vese-
lý senior má v daném prostoru i sociální význam. Snažíme se, 
aby mizely architektonické bariéry, znepříjemňující život zrako-
vě, sluchově a tělesně postiženým, jejichž odstraňování je v zá-
jmu nejen našich členů, ale i dětí.

Zároveň děkujeme za dobrou spolupráci představitelům města 
Náchod, tiskovému odd., Městskému středisku sociálních služeb 
Marie, Domovu důchodců, NRZP ČR, Úřadu práce, odboru škol-
ství a sociálních věcí, městské knihovně, Centru pro integraci 
ZP HK, lékařům, Tyfloservisu HK, SONS pobočka Náchod. Naše 
poděkování patří také všem sympatizantům a pomocníkům za 
nezištnou pomoc.

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKÚ, HODNĚ ZDRAVÍ, 
ŠTĚSTÍ A VŠE DOBRÉ PO CELÝ ROK 2018, 
přeje rozšířené předsednictvo zastupující 185 členů:
Předsedkyně Olga Frühau-
fová Dis., Miroslav Čihá-
ček, Otto Volhejn, Josef 
Bartoš, Božena Řeháko-
vá, Jiří Vondrouš, Marie 
Bonková, Alena Balážová, 
Drahoš Frühauf, Jaroslava 
Pozděnová.

lí 25.12. bohoslužby ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 hodin 
se slavením večeře Páně. Přehled všech akcí a aktuální informace 
naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014,  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. Petr Geldner, telefon 777 217 968,  
e–mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, telefon 
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., tele-
fon 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.
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Přejeme všem čtenářům a příznivcům knih, knihovny a čtení po-
hodové a radostné prožití vánočních svátků. Zároveň upozorňuje-
me na změnu otevírací doby o Vánocích. V sobotu 23. a 30. pro-
since bude zavřeno. 

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 5. pro-
since v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala

 VÁNOČNÍ VÝSTAVA DÉČKA NÁCHOD
11.–15. prosince. Prodejní výstava nabídne vánoční dekorace, ke-
ramiku či přáníčka vyrobená v náchodském Déčku. V průběhu 
výstavy se můžete těšit i na doprovodná vystoupení:
13. prosince v 10.00 
– sboreček Plhováček z MŠ Havlíčkova Náchod
14. prosince v 10.00 
– sboreček Poříčský beránek z MŠ Velké Poříčí 

Dětské oddělení
V průběhu prosince bude v dětském oddělení k vidění výsta-
va prací žáků 3.A ZŠ Plhov, kteří výtvarně ztvárnili postavy 
z díla Astrid Lindgrenové, jejímuž 110. výročí narození jsme se 
v knihovně věnovali po celý podzim.

Studovna
 VÝSTAVA SPOLKU SANA 

2.–9. prosince. Tradiční prodejní výstava, 
na které bude možno zakoupit vánoční de-
korace i drobné dárky z keramiky, ze dře-
va, vlny, drátků či proutí. 

 PAVEL MATUŠKA – USMÍVÁNÍ
12. prosince – 12. února. Výstava malova-
ného humoru výtvarníka Pavla Matušky. 
Vernisáž proběhne v pondělí 11. prosince 
v 18.00 za hudebního doprovodu skupiny 
Klapeto Náchod.

Vánoční dílna pro seniory
Další z cyklu dílen podpořených z projektu Aktivní senior polsko-
-českého příhraničí se bude konat 13. prosince od 9.00 do 12.00 
v dětském oddělení. Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli 
malé ostré nůžky – tentokrát budeme vyrábět vánoční ozdoby 
z plsti a ovčího rouna. Pokud chcete tvořit s námi, přihlaste se 
včas ve studovně, počet účastníků je omezený. 

Kurz dějin umění
 5. prosince – Božská hra / Jan Zrzavý
 19. prosince – Nefigurativní umění / cesta k abstrakci

Den pro dětskou knihu
V sobotu 2. prosince se od 9.00 do 13.00 opět zapojíme do ce-
lostátní akce Den pro dětskou knihu, který jsme letos věnovali  
110. výročí narození švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. 
Děti se mohou těšit na bohatý program plný čtení, her a vy-
rábění, vyhlášení vítězů soutěže Cesta k Astrid a první veřej-
né vystoupení divadelního kroužku Za oponou knihovna, které 
proběhne v 10.00. Po celý den budeme zároveň prodávat knihy 
z nakladatelství Host. 

Adventní výtvarné dílny pro děti
Jako každý rok i letos pořádáme čtyři předvánoční dílny, jichž 
se děti budou moci zúčastnit poprvé v Den pro dětskou knihu  
2. prosince od 9.00 do 12.00, následně pak každou středu před 
Vánoci, tj. 6. prosince, 13. prosince a 20. prosince vždy od 14.00 
do 17.00 v dětském oddělení. 

Malé vánoční soutěžení
Od 2. do 22. prosince se děti mohou zapojit do tradičního ad-
ventního soutěžení, které je po celý předvánoční čas připrave-
no v dětském oddělení. 

 Soutěž pro děti – Kde končí svět? 
7. ročník celostátní literární a výtvarné soutěže pro děti a mlá-
dež do 16 let letos nese název Já jsem tvůj člověk – prolínání 
světa lidí a zvířat. Úkolem je nakreslit obrázek nebo napsat li-
bovolný literární útvar (vyprávění, báseň, úvahu apod.) na dané 
téma a své dílo odevzdat v dětském oddělení do 13. ledna 2018.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Ve středu 13. prosince Vás od 18.00 zveme do haly knihovny, 
kde proběhne již sedmý ročník celostátní akce Česko zpívá kole-
dy. I letos si společně zazpíváme tři koledy, které všichni známe: 
Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán a Půjdem spolu do Betlé-
ma. Přijďte si společně zazpívat a příjemně prožít adventní čas. 

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 2018
Již sedmým rokem pro vás připravujeme kurz trénování pamě-
ti pod vedením zkušené lektorky Aleny Naimanové. Přihlásit se 
mohou absolventi minulých kurzů, ale i noví účastníci. Kurz za-
čne 17. ledna a bude mít celkem 10 lekcí. Cena celého kurzu je 
300 korun. Přihlášky přijímáme od prosince ve studovně.

USMÍVÁNÍ

Pavel

MATUŠKA

/ výstava malovaného humoru /

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

NÁCHOD
12.12.2017-  12.2.2018
vernisáž výstavy 11.12.2017 v 18 h

knihovna otevřena po 9 -17, út, st, čt 9 -18, pá 9 -17, so 9 -11

P. Matuška: Každodenní potěšení

Městská knihovna Náchod informuje v prosinci 2017

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz.  (Vo)
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prosinec

2. so jen v 19.30 hod.
3. ne, 4. po jen v 17 hod.
6. st jen v 18 hod.

2. so jen v 17 hod.
3. ne jen v 19.15 hod.

1. pá jen v 17 hod.
2. so, 3. ne jen v 15 hod.
5. út jen v 17 hod.
6. st jen v 16 hod.

4. po jen v 19.15 hod.

5. út jen v 19.15 hod.

6. st jen v 19.45 hod.

9. so jen v 18.45 hod.

7. čt jen v 17 hod.
8. pá, 11. po jen v 19.15 hod.

8. pá jen v 17 hod.
9. so jen ve 13.45 hod.
10. ne jen v 15.30 hod.

10. ne jen ve 13.30 hod.

10. ne jen v 19.15 hod.

11. po jen v 17 hod.

12. út jen v 17 hod.

12. út jen v 19.30 hod.

13. st jen v 19.45 hod.

14. čt jen v 19.30 hod.

14. čt v 16.45 hod., 3D+DABING
15. pá v 16.45 hod., 2D+DABING
16. so v 17.15 hod., 3D+DABING
16. so, 23. so ve 20 hod., 2D+DABING
17. ne v 18.30 hod., 3D+TITULKY
18. po v 19 hod., 2D+TITULKY
19. út v 16.45 hod., 3D+DABING
20. st v 16.45 hod., 2D+DABING
22. pá v 17 hod., 3D+DABING

16. so jen ve 13.15 hod.

16. so jen v 15.15 hod.

17. ne jen ve 13.45 hod.

18. po jen v 17 hod.

19. út jen v 19.30 hod.

20. st jen v 19.30 hod.

21. čt v 17 hod. – 2D VERZE
23. so v 15.45 hod. – 2D VERZE
26. út v 16.30 hod. – 3D VERZE
29. pá v 19.45 hod. – 2D VERZE
21. čt jen v 19.15 hod.
22. pá jen v 19.45 hod.
23. so jen v 18 hod.
25. po, 26. út jen v 19 hod.
27. st jen v 17 hod.

22. pá, 27. st v 15 hod. – 2D VERZE
23. so ve 13.45 hod. – 3D VERZE
24. ne, ŠTĚDRÝ DEN, jen v 10 hod.,2D
25. po v 17 hod. – 2D VERZE
29. pá v 15 hod. – 3D VERZE

24. ne – ŠTĚDRÝ DEN – jen ve 13 hod.

25. po jen v 15 hod.

27. st jen v 19 hod., 3D+TITULKY
29. pá jen v 17 hod., 2D+DABING
30. so jen v 19.45 hod., 3D+DABING

28. čt jen v 15 hod.

28. čt jen v 17 hod.

30. so jen ve 14 hod.

30. so jen v 15.45 hod.

28. čt jen v 19,30 hod.
LEDEN 2018
1. po jen v 18 hod.

1. po jen v 16 hod.

2. út jen v 17 hod.

KVARTETO 
Co je štěstí, láska, touha? Příběh o tom, jak těžké je v životě nalézt štěstí… Barbora Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Melník, Zdeněk Julina, Lenka Krobotová, Pavlína Štorková, Jiří Schmitzer, Jana Ště-
pánková a další ve filmu Miroslava Krobota. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let

7 ŽIVOTŮ 
Sedm životů, sedm sester, jedna společná identita. Originální akční sci-fi thriller o sedmi identických sestrách, které tají svou existenci před okolním světem. Dokud jedna z nich nezmizí… V hlav-
ních rolích Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close a Marwan Kenzari. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let

PADDINGTON 2
PADDINGTON 2 – Velká Británie 2017. Další dobrodružství neobyčejného medvídka! Svými ztřeštěnými nápady často převrátí celý dům vzhůru nohama a způsobí neskonalý chaos. Svým úsměvem 
a dobrým srdcem si však nakonec získá srdce každého… Rodinná komedie, uváděná v českém znění, je inspirovaná slavnými romány Michaela Bonda. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný

DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na francouzském zámečku ze 17. století, úplně si to říká o nějaký průšvih… České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Romantická komedie o cestě do pelíšku. Třetí, závěrečná kapitola trilogie Zahradnictví, rodinné ságy Jana Hřebejka a Petra Jarchovského. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 
Každý je podezřelý… To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů, podle předlohy Agathy 
Christie, jaký byl kdy vyprávěn. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KVARTETO 
Co je štěstí, láska, touha? Film Miroslava Krobota. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH 
Nepeč… a zapař! Amy, Carla a Kiki, matky opět na tahu... tentokrát o Vánocích. Mila Kunis, Kristen Bell a Kathryn Hahn v hlavních rolích komedie, kterou uvádíme s českými titulky. Vstupné 110 Kč. 
Mládeži do 15 let nepřístupný.

PŘÁNÍ K MÁNÍ 
O těchto Vánocích se vám splní každé přání… Rodinná komedie, ve které hrají Jitka Čadek Čvančarová, Martin Myšička, Filip Antonio, Lukáš Březina, Michaela Pecháčková, Jan Maršál, Jan Vondrá-
ček, Simona Babčáková, Milan Šteindler, Zuzana Onufráková, Jan Přeučil, Vanda Hybnerová, Václav Neužil, Václav Chalupa, Marika Procházková, Lukáš Příkazský a mnoho dalších. Vstupné 110 Kč. 
Mládeži přístupný.

PADDINGTON 2 
Další dobrodružství neobyčejného medvídka! Rodinná komedie, uváděná v českém znění, je inspirovaná slavnými romány Michaela Bonda. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný. 

7 ŽIVOTŮ 
Sedm životů, sedm sester, jedna společná identita. Originální akční sci-fi thriller. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

THOR: RAGNAROK Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo, Anthony Hopkins a mnozí další v akčním dobrodruž-
ném fantasy, které uvádíme v českém znění. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MILADA
Příběh o ženě, jejíž mimořádný život se dotkl mnoha lidí. V hlavní roli Ayelet Zurer, dále hrají Robert Gant, Vica Kerekes, Vladimír Javorský, Igor Orozovič, Aňa Geislerová, Jiří Vyorálek, Karel Dob-
rý, Petr Lněnička, Taťjana Medvecká, Ivana Chýlková, Jitka Smutná a Hana Vagnerová. Režie David Mrnka. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NA SHLEDANOU TAM NAHOŘE
Ani pod tou nejdokonalejší maskou se člověk neschová… Komediální drama z konce první světové války i z bláznivé následující poválečné Francie, bylo natočeno podle stejnojmenné románové před-
lohy, za níž spisovatel Pierre Lemaitre získal prestižní Goncourtovu cenu. Režie Albert Dupontel. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ MIMOŘÁDNÁ PŘEDPREMIéRA PRO NEDOčKAVé
Sága rodu Skywalkerů pokračuje osmou epizodou. Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie, prožívají nová strhující dobrodružství. České titul-
ky. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

MADAM SLUŽEBNÁ Romantická komedie, ve které je láska silnější než postavení… Hrají Toni Collette, Harvey Keitel, Michael Smiley, Joséphine de La Baume, Rossy de Palma a další. České titul-
ky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Sága rodu Skywalkerů pokračuje osmou epizodou. Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie, prožívají nová strhující dobrodružství, během kte-
rých odhalí prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti. Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný. 
 
 
 
 

PADDINGTON 2 
Další dobrodružství neobyčejného medvídka! Rodinná komedie, uváděná v českém znění, je inspirovaná slavnými romány Michaela Bonda. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

MAXINOŽKA 
S touto rodinou vás čeká velká jízda. Animovaný rodinný dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

PŘÁNÍ K MÁNÍ 
O těchto Vánocích se vám splní každé přání… Humor a nadsázka českých pohádek se potkává s láskou a citovými kotrmelci romantických komedií, s nadčasovým retrostylem a s hravou fantazií. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

EARTH: DEN NA ZÁZRAčNé PLANETĚ
Pro diváky všech věkových kategorií je určen tento film s nezapomenutelnými zvířecími hrdiny… Film s českým komentářem Ivana Trojana. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

SNĚHULÁK Brzy napadne první sníh. Pak zabije znovu. A začne hon na vraha! Nejúspěšnější autor současné krimi Jo Nesboa. Napínavý krimi thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. 
Mládeži do 15 let nepřístupný.

NÁDECH PRO LÁSKU
Láska mu dala sílu žít… Láska mladých manželů je mnohem silnější než nepřízeň osudu – rozhodnou se nepřežívat, ale žít naplno s každým nádechem. Začnou cestovat po světě a jejich odvaha, hu-
mor a vášeň mění životy dalším lidem. Životopisný romantický příběh, natočený podle skutečného příběhu. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Akční dobrodružná komedie ve které se pravidla hry změnila, ale legenda původního filmu pokračuje! V hlavních rolích Dwayne 
Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas a Bobby Cannavale. České znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

ŠPINDL
Co se stane na horách, zůstane na horách… Když na hory, tak do Špindlu, kde vás za pobytu zavalí lavina erotických a životních lapálií a karambolů. Hrají Anna Polívková, David Grán-
ský, Kateřina Klausová, Anita Krausová, Oldřich Navrátil, Jan Révai, Karel Zima, Jakub Kohák, Alice Bendová, Lukáš Pavlásek a další. Režie: Milan Cieslar. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.  

FERDINAND FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Stvořen pro boj. Zrozen pro lásku… Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk… Ro-
dinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný. 

čERTOVINY Po čertech hezká pohádka! O dvou nešikovných čertech Popelákovi a Uhelákovi, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši… 
Režie Zdeněk Troška. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

PŘÁNÍ K MÁNÍ O těchto Vánocích se vám splní každé přání… Hlavní hrdina filmu plného kouzel, Vánoc a zábavy má k mání jedno velké přání, ale neví, jak s ním naložit, aby to stálo za to... Vstup-
né 110 Kč. Mládeži přístupný.

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Sága rodu Skywalkerů pokračuje osmou epizodou. Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie, prožívají nová strhující dobrodružství, během kte-
rých odhalí prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti. Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

PADDINGTON 2 
Další dobrodružství neobyčejného medvídka! Svými ztřeštěnými nápady často převrátí celý dům vzhůru nohama a způsobí neskonalý chaos. Rodinná komedie, uváděná v českém znění, je inspiro-
vaná slavnými romány Michaela Bonda. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ZTRACEN V DŽUNGLI Příroda zná jediné pravidlo. Přežít. Strhující dobrodružný napínavý film byl natočen podle těžko uvěřitelného skutečného příběhu, ve kterém se dobrodružný výlet promě-
nil v boj o život za hranicemi lidských možností. V hlavní roli exceluje Daniel Radcliffe. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MY LITTLE PONY FILM Přátelství má mnoho barev… Rodinný animovaný film, uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

LADÍME 3 
Poslední jízda, pěvky! Všechny pěvky z Barden Bellas jsou zpět a znovu úžasně zpívají coververze těch největších současných hitparádových tahounů. Hudební komedie, uváděná s českými titul-
ky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D 
Když se nemožné stane skutečností… Originální muzikál inspirovaný životem P. T. Barnuma, muže, pro nějž každá překážka a nezdar byly jen dalším odrazovým můstkem na pouti ke hvězdám. 
A právě díky jeho vizionářství a energii vznikl showbyznys… V hlavních rolích romantického muzikálu Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya a Rebecca Ferguson. České titulky.. 
Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný

FERDINAND Stvořen pro boj. Zrozen pro lásku… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

čERTOVINY
Po čertech hezká pohádka! O dvou nešikovných čertech Popelákovi a Uhelákovi, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. FILMOVé PŘED-
STAVENÍ ZA ÚčASTI TVŮRCŮ FILMU V čELE S REŽISéREM ZDEŇKEM TROŠKOU A NAVÍC DOPLNĚNé ORIGINÁLNÍ PEKELNĚ čERTOVSKOU SHOW!!! Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V PROSINCI 2017 NAJDETE NA STRANĚ 20 NZ
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